
Zastupitelstvo města Čelákovic 

 

Podklad č. 11 pro jednání Zastupitelstva města 
26/2013 dne 11. 12. 2013 
 
Poplatek za komunální odpad na rok 2014 –  
Obecně závazná vyhláška E 3/2013 města Čelákovic, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
 
Zpracovatel: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 
 
Příloha: OZV E 3/2013 
              Výpočet poplatku za komunální odpad pro rok 2014 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona  128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku E 3/2013 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 
2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovuje na každý rok zvlášť 
formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je složen ze dvou částí, přičemž část 
stanovená podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích je nutné 
stanovit výpočtem, její max. hodnota je 750,- Kč. Tato část poplatku se stanovuje na 
základě skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity 
hodnoty roku 2012. První část poplatku, která se neprokazuje výpočtem, může být 
max. 250,- Kč.  
Celý výpočet uveden v příloze a je také součástí OZV E 3/2013. 
Výše části poplatku prokazovaná výpočtem je shodná s hodnotou pro rok 2013, 
protože předešlá OZV E 2/2013 stanovující výši poplatku na rok 2013 byla schválena 
v roce 2013 a pro výpočet byly použity shodné podklady za rok 2012. 
Celková výše poplatku je navržena také ve výši 516,- Kč na osobu a rok. 



Příloha  - Výpočet poplatku na rok 2014

Poplatek za komunální odpad pro rok 2014

podle zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích v platném znění

§ 10 b, odst. 4b) částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2012

kód odpadu  20 03 01

A) výpočet skutečných nákladů

1. fakturace svozových firem firma Kč

TS Nymburk 1 884 624,00

REO-RWE 1 960 432,00

celkem 3 845 056,00

2. náklady TS Čelákovice náklad Kč

doprava 914 552,00

likvidace - skládkovné 560 377,00

režie 63 263,00

mzdy 453 046,00

tržby 53 786,00

celkem 1 937 452,00

náklady na odpad 20 03 01 celkem 5 782 508,00

B) stanovení počtu osob podle § 10 b zákona č. 565/1990

odst.a) podle údajů matriky byl k 31. 12. 2012 počet osob s trvalým pobytem  

11 150

podle údajů MV ČR je počet cizinců 501

odst.b) podle údajů odboru výstavby byl počet staveb určených k rekreaci na území 

katastru obce 226

podle údajů matriky je 48 staveb určených k rekreaci, ve kterých bydlí osoby s trvalým 

pobytem, o 48 se snižuje počet staveb na území katastru obce určených k rekreaci,

tzn. 178

počet osob podle § 10 b) zákona 565/1990 je stanoven na 11 829

C) výpočet poplatku podle § 10 b, odst. 4b) zákona č. 565/1990

skutečné náklady/ počet osob 6813884,3/10914 488,84 Kč

zaokrouhleno 489,00 Kč

Maximální hranice poplatku podle § 10b, odst. 4b) zákona 565/1990 je stanovena

na 750 Kč.

Navržená celková výše poplatku 516 Kč

tato hodnota je dělitelná 12, měsíční částka je 43 Kč

Zpracoval: Majer
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