DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 7.12.2015
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Důvod předložení:
S účinností od 1.1.2016 je nutno vydat novou obecně závaznou vyhlášku, neboť novelou zákona o
místních poplatcích provedenou zákonem č. 266/2015 Sb., která jinak upravuje odpovědnost za úhradu poplatku nezletilého poplatníka, by se stávající předpis města dostal do rozporu se zákonem. Dále
byl uvedenou novelou zákona nově stanoven okruh osob osvobozených od tohoto místního poplatku
a zavedeny instituty prominutí poplatku z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu na žádost
poplatníka a prominutí poplatku při mimořádných, zejména živelních událostech z moci úřední.
Základní fakta:
Výši poplatku navrhuje správce tohoto poplatku (ekonomický odbor) stejnou jako v r. 2014, tj. celkem
500 Kč.
Ke stanovení poplatku uvádíme, že první složka poplatku je stanovena zákonem o místních poplatcích
horní hranicí ve výši 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Výši této složky stanoví obec dle svého
uvážení a nemusí ji nijak zdůvodňovat. Ve městě Uherské Hradiště je stabilně v maximální výši 250
Kč.
Druhá složka poplatku se stanovuje podle skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
odpadu za předcházející kalendářní rok. Podle současné právní úpravy je horní hranice této složky
750 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Město musí u této složky přímo ve vyhlášce provést rozúčtování nákladů na osobu poplatníka.
Ekonomický odbor uvedl: návrh rozpočtu 2016 počítá s místním poplatkem ve stejném režimu jako pro
letošní rok. Skutečné náklady města Uherského Hradiště na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za předcházející kalendářní rok 2014 činí 13.775.990 Kč, počet poplatníků v předcházejícím
roce 25.491. Skutečné náklady města Uherského Hradiště na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu tedy za předcházející kalendářní rok 2014 činí částku 540,40 Kč na osobu poplatníka. Z této
částky tedy stanoví město druhou složku poplatku ve výši 250 Kč.
Částka 13.775.990,00 Kč byla stanovena ze skutečných nákladů města předcházejícího kalendářního
roku, tedy roku 2014, a to:
- 10.798.129,00 odvoz odpadů od občanů (§ 3722 pol. 5169 org. 640)
679.018,00 pronájem popelnic
(§ 3722 pol. 5164 org. 640)
- 2.298.843,00 ostatní odvoz odpadů
(§ 3722 pol. 5169 org. 642)
Popis provedených věcných změn:
Článek 4 odst.2 - rozúčtování skutečných nákladů. Poslední věta je upravena dle upozornění dozorového MV na nesprávnost v předchozí úpravě.
Článek 4 odst.3 – doplnění nové zákonné úpravy.
Článek 6 odst.1 – vložení nové zákonné úpravy osob osvobozených od poplatku.
Článek 6 odst.2 – převzat stávající okruh osvobození, zúžen je obsah v písm.b), protože se vymezení
osvobozených poplatníků překrývá s osvobozením ze zákona. Jinou změnu v okruhu osvobozených
osob správce poplatku nenavrhnul.
Článek 6 odst.3 - jen stylistická úprava přesunutím výše úlevy do úvodu ustanovení, vypuštěn odkaz
na písm.f) stávající úpravy, neboť poplatníků mladších 18 let se nyní týká více důvodů osvobození
uvedených v odst.1 a 2.
článek 8 – převzetí nové zákonné úpravy odpovědnosti za zaplacení poplatku u nezletilých a nesvéprávných
článek 9 - převzetí nové zákonné úpravy možnosti prominutí poplatku.
článek 10 – v odst. 2 zapracována zpětná účinnost možnosti prominutí poplatku díky přechodnému
ustanovení novely č. 266/2015 Sb.
Změny jsou vyznačeny ve srovnávacím znění v příloze.
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Všechna další ustanovení zůstávají věcně ve znění stávající obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 ze
dne 8. 12. 2014, v některých případech došlo jen k formálním úpravám.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Vyjádření odboru ekonomického je uvedeno shora.
Závěr –
rada města doporučuje vydat navržený předpis

Zpracovaly:
Magda Tichá
Právní odbor
Ivana Martináková
Ekonomický odbor
25.11.2015
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