Město Náchod

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 12.12.2011 usneslo vydat na základě
§ 10b, § 14 a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Zrušovací ustanovení
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:
zrušuje se příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nahrazuje se
novou přílohou č. 1 této vyhlášky

Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Jan Birke
starosta

Ing. Tomáš Šubert
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu podle skutečných nákladů města
předchozího roku.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Náchoda č 5/2011
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
počet obyvatel k 1.11.2011 (včetně majitelů chat)

21 768

Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 11 607 303,-Kč a
byly rozúčtovány takto:
Náklady 11 607 303,- Kč děleno 21768 (počet osob s trvalým pobytem na území města + počet staveb
určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 533,23 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

Podrobné rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunalního odpadu a tříděného odpadu na
osobu a rok s přihlédnutím ke známým vlivům na jeho výši v roce 2012.
počet poplatníků k 1.11.2011 (včetně majitelů chat)

21 768

1. Výpočet části sazby poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb. § 10b, odstavec 3, písm. b) na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu podle nákladů roku 2010
položka
náklady na svoz TKO a objemného odpadu v roce 2010 celkem
náklady na opravy nádob v roce 2010
náklady na evidenci odpadů
náklady na zpětný odběr
náklady celkem
inflační nárůst (1,7 % 2011, 2,8 % 2012)
předpokládané rozšíření nádob v r. 2012
předpokládané náklady na svoz TKO v roce 2012
zvýšení DPH z 10 na 14 % v roce 2012, t.j o 4%
předpokládané náklady na svoz TKO v roce 2012 včetně zvýšení DPH

Kč
11 528 303
33 000
13 000
33 000
11 607 303
527 853
10 000
12 145 156
485 806
12 630 962

předpokládané náklady na 1 osobu a rok v roce 2012 12 630 962 : 21 768 = 580,25 Kč
2. Výpočet nákladů na separovaný odpad podle nákladů roku 2010
položka
náklady na tříděný odpad v r. 2010
náklady na nákup pytlů v r. 2010
náklady na tříděný odpad celkem v r. 2010
inflační nárůst (1,7 % 2011, 2,8 % 2012)
předpokládané náklady na tříděný odpad v roce 2012
zvýšení DPH z 10 na 14 % v roce 2012, tj. o 4 %
předpokládané náklady na tříděný odpad v roce 2012 včetně DPH
příjem od firmy Eko-kom za třídění obalů v r. 2010
předpokládaný snížený příjem od firmy Eko-kom (1 827 615 - 1 810 000 )
předplokládané náklady na separaci odpadů v roce 2012 celkem

Kč
2 102 339
34 966
2 137 305
97 196
2 234 501
89 380
2 323 881
-1 827 615
17 615
513 881

předpokládané náklady na 1 osobu a rok v roce 2012 513 881 : 21 768 =

23,61 Kč

Vzhledem k tomu, že výpočet je prováděn na základě skutečnosti roku 2011, je v něm zahrnut očekávaný inflační nárůst za rok
2011 (1,7 %), a předpoklad inflace na rok 2012 (2,8 %), zahrnuje tedy předpokládanou inflaci za 2 roky.
Výpočet je podle zákona proveden v porovnání s náklady roku 2010. V porovnání s předchozím rokem (podle výpočtu) je
náklad na 1 občana a rok mírně snížený
příloha č. 1 platná na rok

náklady na netříděný komunální odpad v Kč

2011

2012

584,25

580,25

náklady na tříděný komunální odpad v Kč

29,61

23,61

Předpokládané množství směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu v roce 2012 je 4 500,- tun.
Skutečný náklad na zabezpečení separace odpadů bez započtení příjmů od firmy Eko-kom dosáhne v roce 2012 výše 2 323
881,- Kč, tj. 106,76 Kč/osoba a rok.

Maximální částka celkového poplatku je zákonem stanovena na 500,- Kč na osobu a rok, z toho část podle
§ 10 zákona o místních poplatcích článek 3 odstavec a) maximálně 250 Kč na osobu a rok a část podle § 10
zákona o místních poplatcích článek 3 odstavec b) na svoz netříděného komunálního odpadu rovněž
maximálně 250 Kč O výši poplatku rozhoduje městské zastupitelstvo, částka převyšující výši poplatku je
dotována městem Náchod. Při schválení celkové výše poplatku 500,- Kč činí tato dotace 80,25 Kč na
občana a rok

V Náchodě 16.11.2011

