
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
14. Zastupi te lstva města

konaného dne 14.12.2020

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

V návaznosti na schválení rozpočtu města na rok 2021, který již počítá s navýšením sazeb za komunální 
odpad, je předložena nová vyhláška upravující výši místního poplatku za komunální odpad ze 480 Kč na 600 Kč 
za osobu za rok. Dle stanoviska ministerstva vnitra ČR (email z 16.11.2020), již není přípustné mít dvě rozdílné 
sazby MV ČR argumentuje nálezem ÚS z 10.12.2002, sp.zn. Pl. ÚS 16/02 - diskriminační princip a rozpor s čl. 1 
LZPS ČR), a proto je navrženo sjednocení výše poplatku pro rekreanty ze 690 Kč na 600 Kč za rekreační objekt 
za rok. 

§ 84 odst. 2) písm. h) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy tohoto materiálu

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své 34 schůzi dne 7.12.2020 doporučila předložený návrh.
FIN doporučuje schválit předložený materiál.
PŽÚ - provedena právní kontrola vyhlášky.
MV ČR - konzultace návrhu

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V nové vyhlášce dochází k změnám sazby poplatku:
- pro občany města zvýšení ze 480 Kč na 600 Kč na osobu 
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- majitele rekreační objektů snížení z 690 Kč na 600 Kč za rekreační 
objekt.
Dle stanoviska MV již není možné mít 2 rozdílné sazby, proto je 
navrhováno sloučení sazeb za občana a za rekreační objekt na 600 Kč. 
Jiné věcné změny v nové vyhlášce nejsou realizovány. Procentuální výše 
slev i okruhy slev zůstávají zachovány.
Nová vyhláška je zpracována dle nejnovějších vzorových vyhlášek 
ministerstva vnitra a před projednám ve volených orgánech byla s 
pracovníky MV opakovaně konzultována, definitivní stanovisko bychom 
měli obdržet do 14.12.2020. 

Materiál obsahuje: Příloha - OZV o místním poplatku za sběr KO (Veřejná)

Materiál projednán: finančním výborem

Přizváni:
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