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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle § 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů sděluji kjednotlivým otázkám
následující:

ad 1)

Změna způsobu úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, vyuzrvam a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen úhrada za svoz TKO) byla vynucena výpovědí
smlouvy o svozu TKO ze strany Stavebního bytového družstva Sedlčany, která byla
Sed1čanským technickým službám S.f.O. doručena 3. 5. 2012. S účinností od 1. 1. 2013
Stavební bytové družstvo Sedlčany odmítlo platit úhradu za fyzické osoby žijící v bytech
v majetku nebo správě Stavebního bytového družstva Sedlčany. To znamená, že Sedlčanské
technické služby S.LO. by musely uzavírat smlouvy na svoz TKO s jednotlivými domácnostmi
a to v případě kontejnerového svozu v sídlištích a rozpočítávání plateb na jednotlivé byty není
realizovatelné. Bohužel ani osobní jednání starosty města Ing. Jiřího Buriana a ředitele
Sedlčanských technických služeb S.LO. Jiřího Daňka s předsedkyní představenstva Stavebního
bytového družstva Sed1čany paní Stanislavou Vokrouhlíkovou nevedlo ke změně stanoviska
představenstva Stavebního bytového družstva Sedlčany. Zastupitelstvo města Sedlčany (dále
jen ZM) pak následně řešilo, zda úhradu za svoz TKO řešit poplatkem za komunální odpad
dle §17a) zák. Č. 185/2001 Sb., nebo místním poplatkem dle § 10b zák. Č. 565/1990 Sb.
ZM 26. 11. 2012 schválilo Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) města Sedlčany Č.

5/2012 o poplatku za komunální odpad dle §17a) zák. Č. 185/2001 Sb.

ad 2)

Principiálně je poplatek za nemovitost stanoven podle objemu svozové nádoby a frekvence
svozu s tím, že poplatek městu odvádí vlastník nemovitosti. Při pozorném čtení odst. 2 § 17a
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zák. č. 185/2001 Sb., zjistíte, že plátcem poplatku je vlastník nemovitosti a poplatníkem každá
fyzická osoba. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (osoby).

ad 3)

ZM rozhodlo, že nejmenší možnou nádobou pro ukládání směsného odpadu je plechová
nebo plastová popelnice o objemu 110 - 120 I a nejdelší svozový interval jsou 2 týdny (s
ohledem na ukládaný odpad některými obyvateli města, kdy při delším intervalu svozu hrozi
obtěžování zápachem a ohrožení zdraví infekcemi, hmyzem apod.) Osaměle žijící osoby
nevýdělečně činné mají možnost využít příspěvku města na zmírnění dopadu poplatkové
povinnosti na životní úroveň ve výši 800,- Kč/rok.
Zákon č. 185/2001 Sb. totiž neumožňuje snížení nebo prominutí poplatku. V případě použití
poplatku na osobu, by tento byl stanoven dle předběžných kalkulací ve výši minimálně 700,-
Kč. na osobu, takže úspora osaměle nebo ve dvojici žijících osob by byla zanedbatelná a na
vícečetné domácnosti by byl finanční dopad daleko vyšší, než u schváleného modelu.

ad 4)

Jednorázové známky byly v minulosti zavedeny zejména pro kategorii osamělých osob.
Postupem času se jejich používání masově rozšířilo (více než 1000 prodaných známek za rok)
a způsobovalo svozovým posádkám stále větší problémy. Pytle potrhané zvířaty (kočky,
hlodavci), odpadky rozsypané na komunikacích apod. V poplatkovém systému bohužel ze
zákona nelze jednorázové svozy stanovit pouze pro některé vlastníky nemovitostí (např.
důchodci, osamělé osoby, rekreanti apod.)

ad 5)

Kalkulace úhrady za svoz TKO provádí každý rok Sed1čanské technické služby S.LO. na
základě skutečných nákladů předchozího roku. Pro rok 2013 je situace složitější, neboť po
zavedení svozů s různou frekvencí lze pouze odhadovat, jak se rozhodnou vlastníci
nemovitostí a jaké nádoby s jakou frekvencí svozu využijí. Velmi zjednodušeně lze kalkulaci
pro rok 2013 vyjádřit takto:

- roční náklady na svoz TKO .4.250.000,-Kč
- přepočtený počet popelnic s týdenním svozem za 2.300,- Kč 1500 kusů.3.450.000,-Kč

500 kusů popelnic s dvoutýdenním svozem 800.000,-Kč
množství odpadu ukládaného na skládku 1.500 t

- skládkovné včetně DPH 1.533,- Kč/t
- průměrné náklady týdenního svozu 37.510,- Kč

ad 6)

Legislativa umožňuje 3 způsoby úhrady nákladů na svoz TKO:



a) dle § 17 zák. č. 185/2001 Sb. (použití v podstatě zablokovalo Stavební bytové
družstvo),

b) dle § 17a) zák. č. 185/2001 Sb. (schválená varianta),
c) dle§ 10b) zák. č. 565/1990 Sb.

Pro variantu b) se ZM rozhodlo zejména z důvodu, že plátce může ovlivnit výši platby
poplatku za komunální odpad množstvím a objemem nádob a frekvencí svozu, čili tato
varianta alespoň částečně motivuje k separaci a je šetrnější k životnímu prostředí než varianta
c).

ad 7)

Maximální výše poplatku pro rok 2013 je stanovena sazbou poplatku dle přílohy č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany číslo 5/2012 o poplatku za komunální odpad dle
kalkulace (uvedené v odpovědi ad 5) z předpokládaných oprávněných nákladů obce na svoz
TKO.

Ing. Miroslav H6lzel
místostarosta města Sedlčany
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