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Zpráva pro 15. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. června 2021
Název:

Koncept znění Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku
za komunální odpad pro rok 2022

Předkládá:

rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval:

Ing. Vít Steklý - radní

Konzultováno:

Bc. Martina Doležalová - Odbor správní

Tajemník MěÚ:

Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Slatiňany pověřilo MěÚ přípravou Obecně závazné vyhlášky města o
místním poplatku za komunální odpad pro rok 2022 a to ve variantě ……....., ve znění zprávy
č. 5/15.
Důvodová zpráva:
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech spolu s úpravou zákona o místních
poplatcích, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku
oběhového hospodářství. Vzhledem k tomu, že zákon byl schválen ke konci roku 2020 a
města by nestihla připravit novou vyhlášku, byla do zákona zakomponována výjimka, že
města mohou až do konce roku 2021 vybírat poplatek za komunální odpad podle dosud
zavedených vyhlášek, které budou platná nejpozději do 31. 12. 2021. Město tak musí
nejpozději s účinností od 1.1. 2022 přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, která bude
v souladu s novým zákonem o odpadech.
Nové úpravy v zákoně o místních poplatcích spolu se zavedenými technologiemi otevírají
nové varianty konceptu způsobu výběru zmíněného poplatku. Znění vyhlášky s novým
zákonem vyžaduje novou strukturu, podléhá schválení vyšších orgánů a tak při své tvorbě
bude využito odborných placených konzultací. Průzkumem trhu lze předpokládat částku
kolem 20 000 Kč. V souvislosti se schváleným konceptem začne město provádět úkony
vedoucí k připravenosti všech s tím spojených agend. V případě, že by byl zvolen koncept
vyhlášky, kterou by poté Zastupitelstvo neschválilo, byla by tato práce zmařena.
Varianta poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 obdoba současnému znění vyhlášky





subjektem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
maximální výše poplatku 1200 Kč / rok
lze osvobodit, či ulevit libovolným skupinám občanů s patřičným odůvodněním

Varianta poplatku za obecní systém odpadového hospodářství spolu s bonusovacím systémem
 koncept výše uvedené vyhlášky
 úleva občanům, kteří nasbírali body za „nevystrčenou popelnici“, za odevzdanou
komoditu systémem svozu dům od domu (plast, papír)
Varianta poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity
soustřeďovacích prostředků
 subjektem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání
směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce – „složenka“
by tedy chodila vlastníkům nemovitostí, bez ohledu na počet lidí v nich žijící
 příjem do rozpočtu města by byl až zpětně – tedy „složenka“ za rok 2022 by dorazila
až v roce 2023
 částka by byla kalkulována prostřednictvím technologie čipů a to následovně:
počet reálně provedených výsypů X objem popelnice X cena za litr odpadu
(lze sumarizovat pakliže nemovitost má více popelnic)
 proti zneužití systému lze nastavit minimální základ čerpání o objemu až 60 l (pakliže
nemovitost nevykáže žádný výsyp, nebo málo výsypů, bude ji účtovat částku
odpovídající až 60 l)
 maximální částka za 1 l odpadu lze nastavit až na 1 Kč (nejčastější popelnice ve
Slatiňanech má objem 120 l)
 zkušenost z jiných měst hovoří o pozitivním přijetí tohoto systému všemi skupinami
občanů vyjma zejména seniorů, kteří žijí sami a mají problém naplnit i tu nejmenší 50
l popelnici
Varianta poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle hmotnosti
 subjektem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání
směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce – „složenka“
by tedy chodila vlastníkům nemovitostí, bez ohledu na počet lidí v nich žijící
 příjem do rozpočtu města by byl až zpětně – tedy „složenka“ za rok 2022 by dorazila
až v roce 2023
 částka by byla kalkulována prostřednictvím technologie čipů a to následovně:
reálná váha odpadu X cena za kilo odpadu
(lze sumarizovat pakliže nemovitost má více popelnic)
 proti zneužití systému lze nastavit minimální základ čerpání o váze až 10 kg (pakliže
nemovitost nevykáže minimální objem, bude ji účtována částka odpovídající
minimálnímu objemu)
 maximální částka za 1 kg odpadu lze nastavit až na 6 Kč
 zkušenost z jiných měst hovoří o pozitivním přijetí tohoto systému všemi skupinami
občanů
 pro zavedení by byla nutná další investice do technologie zejména popelářských aut,
která byla odborně odhadnuta na 1.5 mil Kč

Ze statistik obdržených Sběrným dvorem je patrné, že existuje spousta domácností, které za
celý rok těchto služeb vůbec nevyužijí. Přesto Sběrný dvůr v rozpočtu města dělá 28% výdajů
směrujících na odpadové hospodářství. Bohužel v současné době neexistuje efektivní způsob,
který by byl v souladu s platným zákonem a umožnil určitou spoluúčast občanů. MěÚ na
základě této skutečnosti přistoupil, v souladu se zákonem, ke kontrolám občanů, kteří na
Sběrný dvůr odevzdávají neobvyklé množství určitých komodit.
Vyhláška dle schváleného konceptu bude Zastupitelstvu předložena na podzim 2021, kde už
se předpokládá diskuze v zásadě pouze nad samotnými parametry vyhlášky (např. výše
částek, věkové hranice, …).
Vyjádření výboru pro životní prostředí:
V současné situaci vzhledem k dopadům pandemie na obecní rozpočty nedoporučuje výbor
žádnou variantu, která by znamenala příjem do rozpočtu města s ročním zpožděním (varianta
3 a varianta 4).
V minulosti se výbor přiklonil k myšlence přidělování bonusů za množství svezených pytlů
vytříděného odpadu a následnému snížení poplatku. Tento návrh však nebyl schválen
zastupitelstvem. Vzhledem k nedostatečné podpoře ZM v současné době a k vytvoření
závazku, který by v důsledku při jeho realizaci dopadl až na nové zastupitelstvo zvolené
v roce 2022, nedoporučuje výbor v tuto chvíli ani tuto variantu, přestože ji výbor považuje za
smysluplnou.
Výbor tedy v současné situaci doporučuje variantu 1, tedy obdobu současného znění
vyhlášky, kdy poplatníkem je fyzická osoba. Výbor zároveň doporučuje zachovat stávající
slevy a osvobození.
Rada města doporučuje přípravu vyhlášky ve variantě číslo 1.
Na úložišti: 9.6. 2021
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