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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2021

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

S účinností od 1.1.2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále je "zákon o místních poplatcích"). Do soustavy místních poplatků byl zařazen nový poplatek za
komunální odpad - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Vzhledem k této nové legislativě je
nezbytné do konce roku přijmout i novou vyhlášku upravující poplatek za komunální odpad. 
 

§ 84 odst. 2) písm. h) zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle
přílohy tohoto materiálu

Stanislav Marek
 místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Zpracovatel: Lenka Kotovicová

Vyjádření: RM na své 50. schůzi doporučila předložený materiál
FIN doporučuje schválit předložený materiál.
PŽÚ - provedena právní kontrola vyhlášky.
MV ČR - konzultace návrhu

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy: V nové vyhlášce dochází k osvobození  pro osoby, které pobývají v kalendářním roce, za který se
poplatek platí, nepřetržitě v zahraničí.
Úleva ve výši 300 Kč z celkové výše poplatku na jednoho poplatníka v domácnosti, která se
poskytuje poplatníkům donášejícím nádobu na směsný komunální odpad dále než 100 m, která je
stanovena v příloze č. 1. Tato příloha  tvoří nedílnou součást této vyhlášky a byla  aktualizována a
odsouhlasena TS služby s.r.o.
Jiné věcné změny v nové vyhlášce nejsou realizovány.
Nová vyhláška je zpracována dle nejnovějších vzorových vyhlášek ministerstva vnitra a před
projednáním ve volených orgánech byla s pracovníky MV  konzultována.

Materiál obsahuje: Příloha - OZV č. 3,2021 o místním poplatku za systém odpadového
hospodářství.pdf (Veřejná) 

 
Materiál projednán: Návrh vyhlášky byl předběžně odsouhlasen s ministerstvem vnitra.

 Rada města dne 15.11.2021
 

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

