
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Název bodu jednání: Stanovení výše poplatku na rok 2019

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 20.08.2018, &. usn. 829í2018

Text usneseni RIlíI:

Rada |. doporučuje ZM

Schválit rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za

kalendářní rok 2017 a určení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 ve výši 552,00 Kč.
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Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 10.09.2018.

Napsal: Alena Kolingerová

Návrhy na usnesení:

ZM

|. schvaluje — neschvaluje

rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za kalendářní rok 2017 a

určení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a

odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 ve výši 552,00 Kč.

!|. schvaluje — neschvaluje

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba p0platku činí .. ......Kč a je tvořena:

a) z částky ...„...,Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok

b) z částky „.„..„,Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu

uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.

Důvodová zpráva:

Rozúčtování nákiadů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu musí město Příbram

provádět každoročně a i v případě, kdy se výše poplatku nemění a obecně závaznou vyhlášku není třeba

novelizovat, ale musí být schopno rozúčtování nákladů na příslušný kalendářní rok doložit. Materiál uveden

v příloze pod bodem 5).

Vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunátního odpadu je nezbytné

každoročně druhou složku poplatku upravit vydáním nově obecně závazné vyhlášky — v čl. 4 odst. 1 Sazba

poplatku a přílohu obecně závazné vyhlášky. V čl. 4 odst. 1 písm. b) Sazba poplatku bylo upraveno znění

dle doporučení MVČR. Čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 2 písm. b) bylo zrušeno a v písm. d) upraveno znění

po konzultaci s MV ČR. Z důvodu navrhovaných změn doporučujeme vydat pro rok 2019 novou obecně

závaznou vyhlášku zavádějící místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2019.

Horní hranice sazby poplatku může být až 1000 Kč a je tvořena ze dvou složek:

Dle 5 10b odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích částkou se stanovenou horní hranicí 250 Kč za

osobu & kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně

závazné vyhlášce zdůvodňovala.

Dle g 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích částkou, kterou ZM stanoví ve výši naposledy

známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) nákladů města na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok rozpočítaných na všechny poplatníky. Výše těto složky

poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za osobu a kalendářní rok.

Celkově skutečné náklady za rok 2017 pro město Příbram na sběr a svoz netříděného komunálního

odpadu činily 18.168.597 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náktady 1316859? Kč děleno počtem 32.796 poplatníků. Z této částkyje stanovena sazba poplatku

na jednoho poplatníka ve výši : 554 Kč.



Z důvodu výpočtu poměrné částky poptatku je nutné stanovit sazbu poplatku na částku dělitelnou dvanácti

beze zbytku.

Příloha:

1) Návrh obecně závazné vyhlášky

2) Obecně závazná vyhláška č. 5201? ze dne 13. listopadu 2017, o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s

vyznačenými změna

3) Celkové Skutečně náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování

komunálního odpadu za rok 2017

4) Připomínky MV ČR ze dne 24. července 2018 k návrhu obecně závazné vyhlášky

5) Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za kalendářní rok

2017
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