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Josef Matocha, Staré Sedliště 385 348 01 Staré
obecní úřad staré sed!iště
Mgr.Jitka Valíčková
Dobný den,

dle zákona č.LO6l1999 Sb., žádám o nížeuvedené informace

L.

Počet trvale žijícíchobyvatel v působnosti obce Staré Sedliště v roce ZOO4,2OO5,2@6,

2aa7, 2OO8, 2OO9, zOtO, zOL1-, 2OL2,2OL3

2.

vž dy

k 3L.L2. uve

d e n éh

o

ro ku

Počet dlužníkůkteřídlužilipoplatek za provoz systému
shrornaždbvání,sběru,přepravy,třídění,využívánía odstraňování komunálních odpadů
v roce 2OO4, 2OO5, 2006, 2OO7, 2OO8, 2OO9, 2O!O, IOLL, 2OL2,2OL3 vždy k 3L.L2.

uvedeného roku a v,ýši dluhu

3.

Způsob vymáhání pohledávek v souvislosti s bodem 2, prosím konkrétně u každéhoroku

4.

Výši odměn zaprávní zastoupeníobce při vymáháníuvedených pohledávek zakaždÝ

uvedený rok
5.

Počet navrženýchexekucív souvis]osti 9 b_o_Qem |,1a rok2ffi4,2005, 2006,20_07, ?,008,
2009, ZOilD,IOLI,2OL2,2OL3 vždy k 3L.L2. uvedeného roku

6.

Výši nákladů spoiené s navrhovanou exekucí a následně rnýnos s provedené exekuce za
rok 2004 2005, 2W6,2OO7,2008, 2OO9,2OL0,}OtL,2OL2,2O1-3 vždy k 37.L2. uvedeného
roku

7.

Zda bylv uvedených letech někomu z občanůtrvale žijícíchv působnosti obce Staré

Sedliště odpuštěn poplatek za shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů, komu a z jakého důvodu.
8.

Částku kterou obec inkasovala z poplatku za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
v roce 2004,2005, 2006,2OO7,2008, 2OO9,2OL0,2OLL,2OL2,2OL3 vždy k 3L.t2.
9.

Částku kterou obec zaplatila za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování Éomunálníchodpadů
v roce vždy k 3L.L2.

10. Dále žádám o zaslání obecně závaznéwhlášky na jejímžzákladě jsou uvedené poplatky

vybírány. V případě že v uvedeném období 2Oa4,ZOO5,2006,2OO7,2OO8,2OO9,zOtO,
?:OLL,2OL2,2OL3 byla vyhláška změněna, žádám o zaslání všech změn.

':l. -:

LI.žádámo informaci, zda obec lrybírá poplatky

na základě trva!ého pobytu osob {tudíŽ

fakturací, kde má obec povinnost svoz odpadu iv případě neuhrazení poplatku}, nebo na
základě wdávání svozorných známek které se nalepí na popelnici (v tomto případě obec
nenese zodpovědnost za svoz neoznačených popelnic).

12. V případě že obec vybírá na základě svozov,ých známek, žádám o zaslání ceny kterou
obec zaplatila za jednu svozovou známku v roce 2@4,2005, 2(P6, 2OO7,2008, 2OO9,

}ol:o,zoLL,2ot2,2ol3.
a pokud ano, jaké v'Íhody
13. Zda obec Staré sedtiště je součástíSdruženíobcí ČernoŠÍn
z toho má obec (menšípoplatky za komunální odpad, dividenda atd.)

předem děkuji za poskytnuté informace které jistě vyřídíte ve lhŮtě dané zákonem Č.106/1999
sb.
S přáním příjemného dne

Matocha Josef
Ve Starém Sedlišti dne22.!.2Ot4
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