
OBEC Větrušice

Obecně závazná vyhláška
obce Větrušice

č. 2/2015,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Větrušice se na svém zasedání dne 30.11. 2015 usneslo vydat
na základě § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 185/2001
Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

Obec  Větrušice  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  zavádí  a  stanovuje  poplatek
za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“). 

Článek 2 
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost 

1) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 

2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

3) Jde-li  o  budovu,  ve které  vzniklo  společenství  vlastníků  jednotek  podle
zvláštního  zákona,  je plátcem  toto  společenství.  Plátce  poplatku  poplatek
rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 

4) Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu. 

5) Poplatek je příjmem obce. 

Článek 3
Výše poplatku

Výše poplatku je  stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle  počtu  a  objemu  nádob  určených  k odkládání  odpadů  připadajících
na jednotlivé  nemovitosti.  Způsob  výpočtu  a  jednotlivé  sazby  jsou  uvedeny
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.



Článek 4
Splatnost poplatku

 
1) Plátce  poplatku  hradí  obci  poplatek  dle  ustanovení  §  163  zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to v daném kalendářním roce, nejdéle však
do 1. března.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém  poplatková  povinnost  vznikla,  nejpozději  však  do  konce
příslušného kalendářního roku.

Článek 5
Sankce

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

Mgr Jana Dyčková

místostarostka

Petra Šefčíková

starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..     



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce 
obce Větrušice č. 2/2015 

o poplatku za komunální odpad
V souladu s ustanovením o (maximální) výši poplatku podle § 17a odst. 5 zákona
o odpadech  jsou  sazby  poplatku  vypočítány  jako  o  dotaci  ponížený  součet
předpokládaných  nákladů  na  svoz  a  likvidaci  směsného  komunálního  odpadu
na konkrétní sběrnou nádobu daného objemu a frekvenci svozu s poměrnou částí
předpokládaných  nákladů  na svoz  a  likvidaci  tříděného  komunálního  odpadu
rozpočteného podle objemu konkrétní sběrné nádoby a frekvence jejího svozu. 
Parametry rozhodné pro výpočet poplatku jsou

1. předpokládané náklady na svoz a likvidaci 
a) směsného komunálního odpadu ve výši 300 000 Kč
b) tříděného komunálního odpadu ve výši 225 000 Kč

2. předpokládaný souhrnný objem směsného komunálního odpadu: 905 tis l
3. dotace obce na provoz systému nakládání s odpady: 30 %

Sazby poplatku

Objem sběrné nádoby Sazba na plátce

Týdenní svoz Čtrnáctidenní svoz

80 l 1 860 Kč
(skutečné náklady 2 650Kč)

1 000 Kč
(skutečné náklady 1 430 Kč)

120 l 2 480 Kč
(skutečné náklady 3 540 Kč)

1 360 Kč
(skutečné náklady 1 940 Kč)

240 l 4 050 Kč
(skutečné náklady 5 790 Kč)

(není zajištěn)

360 l 6 690 Kč
(skutečné náklady 9 550 Kč)

770 l 13 870 Kč
(skutečné náklady 19 820 Kč)

1100l 17 560 Kč
(skutečné náklady 25 080 Kč)

Objem sběrné nádoby Sazba na plátce

Sezonní svoz (od 1. 5. do 31. 10. 14denní, jinak týdně)

120 l 2 010 Kč
(skutečné náklady 2 870Kč)


