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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  11  dne 11.12.2019                         OF111904Z  

 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

s účinností od 1. ledna 2020 
 

Právní rámec:       zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění)                                                                             
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (v platném znění) 

Předkladatel:                   Ing. Ivan Radosta, starosta             …………………… 

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF        …………………… 

 Pavlína Zděnková, referentka OF      ……………………  

Vztah k rozpočtu:               v případě navýšení poplatku o 36 Kč se předpokládaný příjem zvýší 
o cca 200.000 Kč 

 

     

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

vydává „Obecně závaznou vyhlášku města Milevska o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ve 
znění dle přílohy č. 1. 

2. Důvodová zpráva 

Rada města Milevska doporučila svým usnesením č. 348/19 ze dne 04.11.2019 Zastupitelstvu 
města Milevska vydat „Obecně  závaznou vyhlášku města Milevska o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“ ve znění dle přílohy č. 1. 
 
Odbor finanční, jako správce místního poplatku, předkládá návrh nového znění Obecně 
závazné vyhlášky města Milevska o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 
01.01.2020.  
 
Důvodem předložení je návrh na zvýšení poplatku z původních 456 Kč na navržených 492 Kč 
(částka dělitelná 12) za osobu a kalendářní rok uplatněním skutečně vynaložených nákladů 
města Milevska na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž základem je 
skutečnost z roku 2018.  
 
Skutečně vynaložené náklady města Milevska na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu v roce 2018 činily 249 Kč na jednoho poplatníka (v roce 2016 činily 206 Kč a v roce 
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2017  213 Kč). Naposledy se sazba místního poplatku zvyšovala v roce 2011, a to ze 420 Kč na 
456 Kč. V případě navýšení poplatku o 36 Kč na jednoho poplatníka je očekávaný zvýšený 
příjem celkem o cca 200.000 Kč.  
 
Složení sazby poplatku ve Čl. 4 vyhlášky se mění takto: 

- sazba v odst. 1 písm. a) se snižuje z 250 Kč na 243 Kč (maximální výše sazby je podle 
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích 250 Kč) 

- sazba v odst. 1 písm. b) se zvyšuje z 206 Kč na 249 Kč (maximální výše sazby je podle 
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích 750 Kč a je stanovena na základě 
skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu).  
 

Přehled vývoje složení sazby poplatku: 
 

č. OZV 
Platí na 

rok 
Sazba 
(Kč) 

Sazba:    
složka a) 

(Kč) 

Sazba:   
složka b) 

(Kč) 

Skutečné 
náklady na 
poplatníka 

(Kč) 

2/2012 2013 456,00 190,00 266,00 266,24 

3/2013 2014 456,00 176,00 280,00 280,75 

2/2014 2015 456,00 201,00 255,00 255,62 

2/2015 2016 456,00 198,00 258,00 258,17 

1/2016 2017 456,00 249,00 207,00 207,46 

1/2017 2018 456,00 250,00 206,00 206,33 

1/2017 2019 456,00 250,00 206,00 213,20 

x/2019 2020 492,00 243,00 249,00 249,67 

 

Dalším důvodem předložení je zapracování změn uvedených v novele zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, s účinností od 01.01.2020. Jedná se pouze o formální změny.  
 
Návrh nového znění vyhlášky s označenými změnami je v příloze č. 2. 
V příloze č. 3 je uveden přehled výše poplatku za provoz systému nakládání s odpady v rámci 
Jihočeského kraje. 
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