
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
12. 2. 2019 

 
Povinný subjekt: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Dobrý den, 
na základě zákona 106/1999 Sb žádám o poskytnutí komlexní informace o tom jaký  podkladový 
materiál oohledně svozu komunálního odpadu ve frekvenci 1x měsíčně vedl k jeho zavedení. Kdo a kdy 
jej schválil. 
  
                                                                                           S pozdravem  

 
Dne: 15.2.2019 
 
Odpověď na žádost: 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 12. 2. 2019 zasíláme požadované: 
 
 Rada města Moravská Třebová ") Vl 

 TISK č. 09  

 
Podkladový materiál pro zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová dne 10.12.2018  

 

Vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za komunální odpad 
Předkládá: Rada města; Tomáš Kolkop, starosta města i / 

 Zpracoval: : .OVá,  
Konzultováno: 

 Návrh na usneserÍ: Zastupitelstvo města schvaluje: - obecně závaznou vyhlášku města Moravská 
Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu s předloženým návrhem. /  

 
 

Důvodová zpráva: Nový návrh obecně závazné vyhlášky byl připraven na základě změny 
výpočtu místního poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, ípřepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018, ale především na základě 
novely zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
kalkulace předložené jednatelkou Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. Bc. 
Gabrielou Horčíkovou byl vypočítán poplatek pro rok 2019 ve výši 641 Kč na poplatníka a 



rok. Rekapitulace poplatku výpočet nákladové částky/počet obyvatel 4.344.714 Kč/10.444 = 416 Kč 

výpočet pevné částky/počet obyvatel 2.353.555 Kč/10.444 = 225 Kč poplatek 64'lKč Výpočet ročrího 
poplatku poplatmka svoz a odstranění odpadu - obyvatelstvo,tj. nákladová částka + poplatek za 
vedení a provoz systému nakládání s odpady - výnosy (svoz organizace, tříděný odpad) 4.344.7'l4 Kč + 

2.353.555 Kč = 6.698.269 Kč 6.698.269Kč/10.444(početobyvatel) =641Kč Podrobný výpočet 
poplatku je uveden v přiložené tabulce. Tabulka je přehledně uspořádaná dle ustanovení § 

lOb odst. 4 zákona č. 565/1990 sb., o místníchRada města Moravská Třebová poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého sazbu poplatku tvoří a) pevná částka (max. 250 
Kč) a b) nákladová částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (max. 750 Kč). 
Musí se jednat o uzavřený předchozí rok, tj. rok 2017. Skutečné náklady na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpad dle § lOb odst. 4 písmena b) zákona č. 
565/1990 sb., o místních poplatcích, jsou uvedeny v tabulce část B - svoz směsného 
komunálního odpadu (dále jen SKO) a činí 5.419.476 Kč. Od této částky je nutné 
odečíst ostatní příjmy (EKO-KOM, ECOPAK, Asekol, EPR ...) 497.339 Kč a příjmy 
nákladové částky v rámci systému - organizace 1.144.125 Kč uvedené v závěrečné 
rekapitulaci. K výsledné částce je nutné připočíst 15% DPH, kterou musí obyvatelé 

uhradit. Skutečné náklady na sběr a svoz komunálního odpadu činily v roce 2017 částku 
4.344 714 Kč. Zbývající náklady na svoz tříděného odpadu činí 2.353.555 Kč a jsou 
uvedeny v pevné částce, což je dle § lOb odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích 
částka, která může být ve výši až 250 Kč. Ve skutečnosti činí 225 Kč na obyvatele . Do 
těchto nákladů byly započítány í náklady na svoz 20 ks velkoobjemových kontejnerů na 
bioodpad. Dále náklady na správu MESOH, mimořádné svozy pytlů se separovaným 
odpadem a poskytnutí separačních pytlů v počtu 5 ks na poplatníka. Oproti předchozímu 
roku se také zvýšily náklady u položky "Náklady na provoz sběrového dvora", byly placeny 
dvě osoby, protože nebylo možno jako v předchozím roce použít pracovníky VPP (veřejně 
prospěšné práce). Protože jednoznačně vysokou položkou jsou náklady na svoz 
navrhujeme, aby se od ledna příštího roku změnila frekvence vývozu SKO a to ve městě lx 
měsíčně celoročně. V místních částech Udánky a Boršov, kde není možné přípojení na plyn 
a domácnosti pro vytápění používají pevná paliva v zimním období vývoz lx za 14 dní a v 
letním období stejně jako zbývající část města lx za měsíc. Toto se nebude týkat vývozu 

kontejnerů na sídlíšti, kde by byla zachována stávající frekvence vývozů. Dále by došlo ke 
sjednocení termínů vývozu separovaných odpadů (papír, plast) od domů s termíny 

vývozů kontejnerových hnízd na jeden společný termín. Město na sběr a svoz odpadu 
dlouhodobě jako na službu doplácí (viz. tabulka "siývoj doplatku města na svoz odpadu). 

Tento návrh vychází z toho, že každý kdo třídí a zapojil se do systému, může očekávat 
snížení poplatku podle získaných eko bodů. Kdo třídí, dostane slevu. Jedná se vlastně 

o jakýsi výchovný počin, kterým se snažíme obyvatele přivést k zapojení do systému a 
třídění. Musíme mít na paměti, že poplatky za skládkovné se budou zvyšovat a pokud 
nenastartujeme systém, tak bude poplatek dramaticky růst. Zkušenost z obcí, které systém 
zavedly, je taková, že tam, kde se vedení obcí nebojí rozlišení těch, co třídí a netřídí, 
dochází k pozítivním změnám ve vývoji třídění. Vzhledem ke zvýšení poplatku z částky 550 
Kč na 600 Kč a motivování občanů k dalšímu třídění, navrhujeme zachovat slevu 10 
Kč/získaný ekobod. Podle stavu k 30. 10. 2018 získali občané 126.299 ekobodů (konečný 
počet ekobodŮ se mŮže vlivem reklamací lišit, reklamace probíhají do konce listopadu 
2018). Ekobody nasbíralo 2316 domácností, t.j. 5873 poplatníků. Bohužel je celkem 240 
domácností, které se zapojíly, ale v důsledku neúplné registrace nepřipsaly žádný ekobod. 



Do systému se zapojilo 72% poplatníků z rodinných domů a 55% poplatníků z bytových 
dornů. Maximální sleva, kterou rnůže poplatník dosáhnout je 70% z poplatku. Tabulka s 
přehledem zapojení a získání bodového ohodnocení:Rada města Moravská Třebová Počet stanovišt' 15 

59 363 - Dostatečné Označení Bodové rozmezí 52,8 až 66 bodů 39,6 až 52,8 bodů 26,4 až 

39,6 bodů 13,2 až 26,4 bodů 1 až 13,2 bodů Takto je připravena i obecně závazná 
vyhláška. Obecně závazná vyhláška č. ./2018 je vydána na základě zákona č. 565/1 990 
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a doporučení Mínisterstva vnítra 

ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Pardubice - 
Hradec Králové. Změny spočívají pouze legislativně-technických požadavcích na tvorbu 
právních předpisů. Město na sběr a svoz odpadu dlouhodobě jako na službu doplácí. Vývoj 
doplatku je uveden v tabulce níže: ( Doplatek ovlivňuje zejména slevový systém v rámci vyhlášky: 
poplatek neplatí - třetí a v pořadí další nezaopatřené dítě v rodině - 175 osob - osoby, které 
se zdržují mimo Moravskou Třebovou nebo území (,R - 130 osob - osoby, hlášené k pobytu 
na adrese ohlašovny Městského úřadu - 413 osob - dětí narozené v příslušném 
kalendářním roce - 72 osob - osoby umístěné v Domově pro seniory - 83 osob (při poplatku 
600 Kč x 873 osvobozených osob je dopad do rozpočtu města cca 523 800 Kč) úleva 50% z 
poplatku - osoby starší 75 let (včetně) - 805 osob - osoby, které jsou držitelí průkazu ZTP/P 
- 31 osob (při poplatku 600 Kč x 836 poplatníků s 50% úlevou je dopad do rozpočtu města 
cca 250 800 Kč) a dále také poplatníci, kteří poplatek i přes povinnost neuhradí (v současné 
době při poplatku 550 Kč je to 1 .380 osob v částce 605.822 Kč, dlužná částka je pouze za 

Výborné Chvalitebné Dobré plus Dobré vývoj-doplatku města na svoz odpadu 2014 2015 :zo'ís 2017 2018 - 

předpoklad místní poplatek 4 831 91 4 754 79 4 956 87 4 825 49 4 500 00 příjmy EKO-KOM,... 1 373 36 1 435 92 1 

35819 1 359 94 í 350 00 náklady na svoz vč. nákladů na MESOH 671337 6 936 74 6 789 82 6 992,67 7 260 00 

Doplatek města v tis. Kč 508,10 746,03 474,76 807,24 1 4'lO,00Rada města Moravská Třebová rok 2018). 
Do příjrnů z místního poplatku v daném roce jsou započítány i částky úhrad za minulé 
období (hrazené na základě vymáhání pohledávek OMMKH). Rada města na svém jednání 
dne 26.11 .2018 doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 46/R/261118 schválit 
předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o místním poplatku 
za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s výší poplatku 600 Kč/1 poplatník/1 rok. Na jednání zastupitelstva 
města je předkládána OZV tak, jak byla projednána, pozměněna a doporučena radou 
města. 
 

S pozdravem  
 

 
Bc. Viera Mazalová  
Vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství 
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