INFO – Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Kvílice
v roce 2022
Vážení občané,
Tímto bychom Vás chtěli informovat o novinkách při platbě za odkládání komunálního odpadu v roce
2022. V důsledku novelizace zákona o odpadech a s tím spojené novelizace zákona o místních
poplatcích došlo k několika změnám ve výběru poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci.
Nově je s platbou místního poplatku spojeno několika úkonů a změn (vše lze nalézt na webových
stránkách obce v sekci „obecně závazné vyhlášky“ – OZV č. 2/2021). Ve zkratce:
1) Mění se nově metodika určení výše poplatku. V letošním roce není „pevně stanovena cena
známky na popelnici“ – nově se vychází z počtu poplatníků v dané nemovitosti a objemu
objednané soustřeďovací kapacity v litrech (tj. velikost popelnice a počet svozů) na měsíc.
2) Plátcem místního poplatku je vlastník nemovité věci (v případě více majitelů se ustanoví 1
zástupce) – tedy tato osoba by měla jít na OÚ zaplatit poplatek.
3) Poplatníkem místního poplatku je každá fyzická osoba, která má bydliště v nemovitosti
(nejedná se tedy pouze o trvale hlášené osoby, ale o skutečně žijící osoby v dané nemovitosti).
Poplatek od jednotlivých poplatníků vybírá plátce, který ho zaplatí na OÚ.
4) V případě, že nemovitost není obydlena, pak je poplatníkem vlastník nemovitosti. Poplatek je
pak určen objemem objednané soustřeďovací kapacity v litrech na měsíc (tj. objem popelnice
a zvolený počet svozů).
5) Společně s výše uvedeným se nám do celého procesu vloudila drobná administrativní zátěž ve
formě tzv. ohlašovací povinnosti. Ta nově dává povinnost plátci (tj. vlastníkovi nemovitosti)
ohlásit údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku (nabytí nemovitosti, osoby mající v dané
nemovitosti bydliště apod.) do 20 dnů ode dne změny. Tuto ohlašovací povinnost budou muset
udělat v letošním roce všichni plátci v obci Kvílice. Pro zjednodušení je na internetových
stránkách dostupný formulář ve formátu word. Tento formulář je též dostupný v tištěné
podobě na OÚ. Zároveň je přiložen pro urychlení procesu při platbě u tohoto informačního
letáku.
6) Dále bude vyžadováno objednání kapacity soustřeďovacích prostředků – tj. velikost nádoby
(popelnice), počet nádob a počet svozů. Opět pro usnadnění byl vytvořen formulář dostupný
v elektronické verzi na webových stránkách obce, v tištěné formě na OÚ. Pro urychlení procesu
v tomto roce je formulář přiložen u tohoto letáku.
7) Z výše uvedeného pak bude vypočítán poplatek za poplatníky v dané nemovitosti. Základní
sazba poplatku je 0,55 Kč za litr. Minimální základ dílčího poplatku je 60 litrů (tj. na osobu
poplatníka na měsíc).
Příklad č. 1 výpočtu výše poplatku:
V nemovitosti bydlí 3 osoby (= 3 poplatníci) a bude objednána 1 popelnice o objemu 120 litrů
a počet svozů v roce 26 (tj. 1x za 14 dní) – při přepočtu na 12 měsíců vychází objednaná
kapacita měsíčně na 260 litrů.

Z výše uvedeného vypočítáme dílčí základ poplatku za měsíc na poplatníka v dané nemovitosti:
260 : 3 = 86,67 litru/poplatníka (tímto byl překročen minimální základ dílčího poplatku a dále
bude počítáno tedy s touto skutečnou objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků):
86,67 litrů/poplatníka/měsíc x 0,55 Kč/litr = 47,67 Kč/poplatníka/měsíc
3 poplatníci x 47,67 Kč = 143,01 Kč/za nemovitost na měsíc
12 měsíců x 143,01 Kč = 1.716,12 Kč/za nemovitost na rok ≈ 1.716,- Kč
Částku 1.716,- Kč zaplatí plátce na OÚ Kvílice.
Příklad č. 2 výpočtu výše poplatku:
V nemovitosti bydlí 3 osoby (= 3 poplatníci) a bude objednána 1 popelnice o objemu 120 litrů
a počet svozů v roce 13 (tj. 1x za měsíc) – při přepočtu na 12 měsíců vychází objednaná kapacita
měsíčně na 130 litrů.
Z výše uvedeného vypočítáme dílčí základ poplatku za měsíc na poplatníka v dané nemovitosti:
130 : 3 =43,33 litru/poplatníka (tímto nebylo dosaženo minimálního základu dílčího poplatku
a tak dále bude počítáno s minimálním základem dílčího poplatku ve výši 60 litrů/osobu/měsíc,
uvedeném v OZV č. 2/2021):
60 litrů/poplatníka/měsíc x 0,55 Kč/litr = 33,- Kč/poplatníka/měsíc
3 poplatníci x 33,- Kč = 99,- Kč/za nemovitost na měsíc
12 měsíců x 99,- Kč = 1.188,- Kč/za nemovitost na rok
Částku 1.188,- Kč zaplatí plátce na OÚ Kvílice.
8) Poplatek je možné v letošním roce hradit buď v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Kvílice,
nebo platbou převodem na účet obce (č.ú.: 388127349/0800) – v případě platby převodem,
prosím, kontaktujte OÚ Kvílice pro další informace.
9) Známku na popelnici je možné vyzvednout osobně na OÚ, případně po dohodě je možné zaslat
známku na adresu.
10) Obdrženou známku vylepíte na popelnici. V letošním roce je ze strany svozové firmy kladen
zvláště důraz na upozornění, že všechny staré známky musí být z popelnic sundány, jinak
nebude nádoba vyvezena!
11) Všichni poplatníci, kteří mají povinnost platit poplatek dle OZV č. 2/2021 v obci Kvílice a
zároveň mají povinnost platit místní poplatek za systém odpadového hospodářství v jiné obci
v ČR (typicky osoby fyzicky bydlící v obci Kvílice, ale s trvalým pobytem v jiné obci, kde se platí
tzv. na hlavu), obdrží od obce potvrzení o úhradě poplatku a s tímto potvrzením zažádají o
osvobození od poplatku za systém odpadového hospodářství v místě trvalého bydliště.
Při stanovení sazby jsme se snažili stanovit takovou mez, aby ceny za odpad zůstaly zhruba stejné jako
v minulých letech.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Obec Kvílice

