Dův o do v á

z prá v a

1. Název problému a jeho charakteristika
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky
statutárního města Plzně č. 2/2015 a 3/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
vznikající na území města Plzně.
Ke změně vyhlášky dochází z důvodů změny přílohy č. 1 a 2 vyhlášky.
Platnost vyhlášky je stanovena k 1.1.2020.
V souvislosti s návrhem novelizace vyhlášky byl náš městský obvod dne 16. července 2019
vyzván Ing. Taťánou Vítovou, vedoucí Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně a Ing.
Dagmarou Svobodovou Kaiferovou, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města
Plzně, k projednání tohoto návrhu v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. d) Statutu města Plzně a čl.
2 odst. 2 a čl. 3 odst. 2 přílohy č. 4 Statutu města Plzně, a to do konce září 2019 (viz. Příloha
č.1)
Návrh novelizace uvedené vyhlášky projednala na svém zasedání dne 7.8.2019 Komise
životního prostředí RMO P2 – Slovany a vzhledem k ekonomickému zdůvodnění tato komise
svým Usnesením č. 9/2019 nedoporučuje RMO a následně ZMO P2 – Slovany s novelou
souhlasit. (viz. Příloha č. 3)
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění
vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015 a 3/2018, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad vznikající na území města Plzně s účinností od 1. září 2015. Poplatek je
v prostředí města zaveden na základě zmocnění § 17a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
v platném znění.
V rámci novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění
vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015 a 3/2018, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad vznikající na území města Plzně, jsou navrženy tyto změny:
a) v příloze č. 1 – „Změnový formulář registrace – Prohlášení plátce poplatku“ jsou nově
označeny informace u telefonu a e - mailové adresy jako nepovinné,
b) v příloze č. 1 – „Změnový formulář registrace - Prohlášení plátce poplatku“ je nově
doplněna varianta u nádoby 120 litrů frekvence svozu 3x/týden (156 sv.), kterou bude
možné využít dle vymezených území Přílohy č. 3 k obecně závazné vyhlášce města
Plzně č. 5/2014, ve znění pozdějších vyhlášek,
c) v příloze č. 1 – „Změnový formulář registrace - Prohlášení plátce poplatku“ jsou
v legendě pro kombinovaný svoz uvedeny varianty frekvence svozu pro zimní a letní
období bez specifikace časového intervalu pro tato období,
d) v příloze č. 2 - „Poplatek za komunální odpad“ je doplněna nově varianta výše
poplatku pro frekvenci svozu 3 x za týden u objemu nádoby 120 litrů, kterou bude
možné využít dle vymezených území Přílohy č. 3 k obecně závazné vyhlášce o
systému nakládání s komunálním odpadem č. 5/2014, ve znění pozdějších vyhlášek.

Jedná se o vymezení území města, kde je stanovena povinnost odstranit sběrnou
nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne,
e) v rámci novely vyhlášky je navrženo navýšení poplatků za komunální odpad pro
všechny jednotlivé kombinace frekvencí svozů a objemu nádob na úroveň 2,2 násobku
současné výše poplatků (úprava přílohy č. 2).
Výsledná příloha č. 2 je navržena takto:
Příloha č. 2 Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc (dle čl. 3 odst. 1)
objem nádoby
(v litrech)

frekvence svozu (počet za rok)
26

42

1x za 14 dní

52

kombinovaný 1x za týden

104

156

2x za týden

3x za týden

120

134

202

222

466

689

240

244

334

425

823

1109

660

557

761

968

1819

2609

1100

735

1008

1283

2295

3612

Zákon o odpadech v § 17a odst. (5) uvádí, že maximální výše poplatku se stanovuje podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti
nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
Do provozování systému komunálního odpadu, tedy systému shromažďování, sběru, svozu,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů patří jak klasický směsný komunální
odpad, tak odpad tříděný, velkoobjemový či odpad biologicky rozložitelný, současně do
systému také patří využití sběrných dvorů pro občany města.
Výše poplatků za komunální odpad, schválená v roce 2014 vyhláškou č. 2/2015, byla
stanovena s ohledem na kalkulaci příjmů z poplatků ve výši 50 % předpokládaných nákladů
systému (bez DPH) po odečtení příjmů za třídění odpadů. V současné době poplatek kryje cca
25% nákladů nutných k provozování systému komunálního odpadu.
TAB č. 1 - Vývoj skutečnosti příjmů a výdajů systému odpadového hospodářství 2015 - 2018
2015*
15 003

Příjmy
- z toho
příjmy z poplatků
14 980
příjmy za třídění odpadů
23
Výdaje
29 596
SALDO (příjmy-výdaje)
-14 593
*) systém zaveden od 1.9. 2015

2016
66 628

2017
67 667

2018
68 325

44 658
46 363
21 970
21 304
137 335 200 641
-70 707 -132 974

46 734
21 591
200 735
-132 410
(v tis. Kč)
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TAB č. 2 – Přehled finančních toků odpadového hospodářství při předpokladu schválení
vyhlášky od roku 2020

Příjmy
- z toho
příjmy z poplatků (odhad inkasa)
příjmy za třídění odpadů
Výdaje
SALDO (příjmy-výdaje)

2020
119 000
98 000
21 000
203 500
-84 500
( v tis. Kč)

Odhad roční výše inkasa z příjmů z poplatků v případě schválení novely vyhlášky činí 98 mil.
Kč.
Východiska výpočtu predikce příjmů z poplatků:
- skutečnost příjmů z poplatků v roce 2018 (46,7 mil. Kč)
- návrh zvýšení poplatků (2,2 násobek současné výše)
- uvažovaná úroveň snížení příjmů z důvodu očekáváného omezení zájmu občanů o
služby svozu v důsledku zvýšení poplatků v kombinaci s případně zhoršenou platební
morálkou poplatníků (- 5 %)
- zatím neuvažován zvýšený zájem o svozové nádoby z důvodu nové bytové na území
města Plzně (+)
Algoritmus výpočtu: 46,7mil. Kč x 2,2 * 0,95 = 97,6 mil.Kč
Vývoj inkasa bude průběžně analyzován a v případě vyššího inkasa bude rozpočet města
aktuálně upraven.
3. P ředpokl ádaný cí l ový st av

Vydání novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad.
4. Navrhované vari ant y řešen í
Nenavrhuje se jiná varianta.
5. Doporučená varianta řešení
Předkládaný materiál.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Předložit materiál k projednání v orgánech města Plzně.
Termín: ihned
Zodpovídá: vedoucí EaP
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8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Projednáno v Radách městských obvodů Plzeň 1-10
Usnesení ZMP č. 743 ze dne 09. prosince 2004
Usnesení ZMP č. 731 ze dne 08. prosince 2005
Usnesení ZMP č. 306 ze dne 12. června 2014
Usnesení ZMP č. 78 ze dne 05. března 2015
Usnesení ZMP č. 65 ze dne 08. března 2018
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Pl zni

Nešetří se.
10. Přílohy:
1) Kopie dopisu Ing. Taťány Vítové a Ing. Dagmar Svobodové Kaiferové ze dne 16.7.2019
2) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2019, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního
města Plzně č. 2/2015 a 3/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na
území města Plzně.
3) Usnesení komise životního prostředí RMO P 2 – Slovany č. 9/2019 ze dne 7.8.2019 – ve
věci novely vyhlášky statut. města Plzně č. 4/2014, kterým nedoporučuje RMO a následně
ZMO P2 – Slovany s novelou souhlasit.
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