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ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY ZA ODPADY
Vážení spoluobčané, máme za sebou listopad, rok se chýlí ke konci, a tak mi dovolte pár
informací o změně, která nás čeká v příštím roce.
Jak jste již určitě zaznamenali, od roku 2022 musíme změnit způsob platby za odpady.
Důvodem je nový zákon platný od letošního roku. Tak, jak jsme to měli celá léta nastavené,
známky na popelnice, tak bylo zákonem zrušeno. Pro rok 2021 jsme měli udělenu výjimku, kdy
jsme mohli ještě známky využívat a připravovat novou obecně závaznou vyhlášku. Obecně
závaznou vyhlášku se nám podařilo připravit, schválit a předložit ke kontrole Ministerstvu
vnitra. To po posouzení a seznámení se se zněmím naší OZV sdělilo, že je v souladu se
zákonem. Účinnost vyhlášky je od 1. 1. 2022.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci, nebo vlastník nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Sazba poplatku činí 400,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06.
příslušného kalendářního roku.
Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny některé osoby, kdy se jedná například o děti v dětských
domovech, osoby v domovech důchodců, či osoby ve výkonu trestu.
Od poplatku se dále, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, osvobozují například poplatníci
starší 80 let, novorozenci, a to v kalendářním roce jejich narození, poplatníci, kteří zemřeli před
datem splatnosti poplatku v kalendářním roce úmrtí, poplatníci, přihlášení v obci, kteří se na
území obce nezdržují a podílejí se na úhradě nákladů na likvidaci odpadů v jiné obci, poplatníci,
mající jako místo pobytu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Žernovice 65.
Odpady se zdraží pro všechny, ale cenu za odpad jsme stanovili na základě podrobné kalkulace.
2018 – příjmy 89.988,50 Kč výdaje 183.943,00 Kč
2019 – příjmy 86.622,00 Kč výdaje 196.206,59 Kč
2020 – příjmy 86.656,50 Kč výdaje 232.077,40 Kč

rozdíl – 93.954,50 Kč
rozdíl – 109.584,59 Kč
rozdíl – 145.420,90 Kč

Odhad příjmů při poplatku 200,00 Kč činí 58.500,00 Kč
Odhad příjmů při poplatku 300,00 Kč činí 87.750,00 Kč
Odhad příjmů při poplatku 400,00 Kč činí 117.000,00 Kč
Odhad příjmů při poplatku 500,00 Kč činí 146.250,00 Kč
Výdaje za 11 měsíců letošního roku činí 234.435,81 Kč.
Od 1. 1. 2022 je tedy zrušeno používání známek na domovní odpad, tyto již na popelnice
nelepte. Frekvence vývozů se nemění, zůstává 1x za 14 dnů.
Poplatek za odpad, stejně tak jako vodné, stočné a poplatek ze psa, je možné uhradit na účet
obce vedený u Komerční banky, č. ú. 16329281/0100. Pokud máte o tento způsob úhrady
zájem, napište zprávu do emailu a na začátku roku 2022 Vám sdělím přesnou výši poplatků pro
Vaši domácnost.
Chtěla bych věřit, že i přes zdražení poplatku za likvidaci odpadů, budete nadále odpady třídit,
tak jak tomu bylo doposud.
Děkuji za pochopení.
Petra Kleinová, starostka

