
 

Zastupitelstvo města Čelákovice 

 
Tisk číslo:                             5 

 

Datum konání rady města    10. 12. 2014 

 

Název tisku 

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2015 – Obecně 

závazná vyhláška E 4/2014 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 – vedoucí odboru FaP 

                       Mgr. Ivana Kašpárková – vedoucí odboru starosty 

 
Předkladatel:  Ing. Josef Pátek  - starosta 
 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) obecně závazná vyhláška E 4/2014 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 

d) výpočet poplatku za komunální odpad pro rok 2015 
 

 

Návrh na usnesení 

 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 4/2014 

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 2013. První část poplatku, která se neprokazuje 

výpočtem, může být max. 250,- Kč.  

Celý výpočet uveden v příloze a je také součástí OZV E 4/2014. 

Výše části poplatku prokazovaná výpočtem je 474 Kč. Část poplatku podle § 10b, odst. 4a) 

zákona o místních je stanovena ve výši 42 Kč.  Tato hodnota může být až 250 Kč a 

neprokazuje se výpočtem. 

Celková výše poplatku je navržena také ve výši 516,- Kč na osobu a rok. 
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