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Anotace
Je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví novou výši poplatku za odpady
660,- Kč za rok 2020.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (03.12.2019 15:22)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví novou výši poplatku za odpady
660,- Kč. Ten se skládá z 250,- paušální částky dle zákona a ze 410,- Kč, což je část skutečné
výše nákladů za rok 2018 na poplatníka (504,43 Kč). Náklady města Tišnova za rok 2019
dosahují dle předběžného odhadu cca 600,- Kč na osobu a mají v roce 2020 výrazně
stoupnout. Finanční výbor zastupitelstva doporučil částku 660,- Kč, komise životního
prostředí částku 650,- Kč. Dále dochází ke zrušení úlevy za odevzdání plastů ve žlutých pytlích
s QR kódem s tím, že na poplatek za r. 2020 bude možno započíst úlevu za pytle odevzdané v
roce 2019. V roce 2020 budou žluté pytle vydávány, ale již bez poskytnutí úlev za jejich
odevzdání. Ostatní slevy a úlevy budou zachovány. Nově bylo doplněno ustanovení, které
správci poplatku umožní získávat údaje o poplatnících přímo z příslušných státem vedených
registrů.
Pro srovnání k 10. měsíci roku 2018 byly náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu 3.525.754,- Kč. Za stejné období roku 2019 se tyto náklady vyšplhaly na 4 023 478,Kč, což je nárůst 497.724,- Kč.
Předpokládané navýšení nákladů v roce 2020:
·

Svoz komunálních odpadů včetně separace + 200.000,- Kč / rok (navýšená hodinová
sazba na 1700 Kč / hod + 130,- Kč / hod, rozsah služby dle roku 2019)

·

Svoz pytlů na papír + 110.000 Kč,- / rok

·

Provoz Sběrného střediska + 24.000 Kč,- / rok

·

Cena za vývoz objemných odpadů + 150.000,- Kč / rok (z toho nově 115.000,- Kč / rok
za likvidaci dřeva)

·

Cena za vývoz nebezpečných odpadů + 60.000,- Kč / rok

Celkem za všechny služby + 544.000,- Kč / rok bez 15 % DPH, tj. 625.600,- Kč / rok s DPH. Tj.
zvýšení cca o 63,7 Kč na poplatníka.
V nákladech na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu jsou zahrnuty náklady za
svoz odpadu z košů + za úklid veřejného prostranství ve výši 633.288,- Kč.
Změny k podpoře třídění – uskutečněné i plánované
- rozdáno více jak 500 ks kompostérů
- zavedení pytlového sběru plastu a papíru od domu
- sběr drobného kovu v rámci pytlového sběru plastů
- revitalizace a rozšíření odpadových hnízd na sídlištích
- výdej tašek na třídění odpadu
- poskytnutí nádoby na bio dalším zájemcům z rodinných domů
- rozšíření počtu sběrných nádob pro oleje a tuky

Tříděný odpad
Podpora třídění odpadu je prioritou. Pro rok 2020 je plánována kampaň na podporu
předcházení vzniku a zlepšení třídění odpadů.

Tašky na třídění odpadu: Nakoupeno 500 sad, přiobjednává se dalších 500 – dodání je cca 3
měsíce.
Plánovaná koupě 250 ks popelnic (objem 240 l) na bio do bytové zástavby a kontejnerů na
sídliště (40 ks 1100 l kontejnerů na papír a 40 ks na plast).
Na plast -> 450 ks popelnic 120 litrů + 250 ks popelnic 240 l.
Na papír -> 500 ks popelnic 120 litrů + 200 ks popelnic 240 l.
Plánovaná revitalizace odpadových hnízd na sídlištích tak, aby každý dům měl kontejner na
směsný komunální odpad, bioodpad, papír a plasty u domu.
Do budoucna je počítáno s použitím vratných kelímků na akcích města a s posílením svozu
tříděného odpadu.
Pro srovnání výše poplatku za odpady v okolních městech: Bystřice nad Pernštejnem 600,Kč, Kuřim 600,- Kč, Ivančice 650,- Kč, Brno 670,- Kč, Rosice u Brna 600,- Kč, Třebíč 650,- Kč,
Adamov 750,- Kč a Rájec-Jestřebí 650,- Kč.

Město Tišnov
Zastupitelstvo města Tišnova
Obecně závazná vyhláška Města Tišnova č. 7/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. … usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s
§
10
písm.
d)
a
§
84
odst.
2
písm.
h)
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Tišnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je Městský úřad Tišnov.1

Článek 2
Poplatník
(1)

(2)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a)

fyzická osoba přihlášená v obci,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
1

Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.5

(7)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné
pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

(8)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtě uvedené v odst. 6 tohoto článku, nejpozději však do 31.12. příslušného kalendářního
roku, nárok na osvobození nebo úlevu poplatku zaniká.

Článek 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

4
5

Sazba poplatku činí 660,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 410,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4.889.969,36 Kč a
byly rozúčtovány takto:

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

Náklady 4.889.969,36 Kč děleno 9694 poplatníků = 504,43 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 410,- Kč.

(3)

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.6

Článek 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Článek 6
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

6

7

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je7
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozují:
a) Fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst 1 písm. a), které prokáží, že:
1. se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či v pěstounské péči na
přechodnou dobu,
2. jsou umístěny v pobytových zařízeních dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, neuvedených v čl. 6 odst. 1 mimo území
města Tišnova,
3. z důvodu pobytu v zahraničí, ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, v místě
zaměstnání či studia, nebo dlouhodobé hospitalizace se v daném kalendářním
roce nezdržovali na území města Tišnova po dobu delší 250 dnů,

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

b)
c)

děti do 12 měsíců věku,
fyzická osoba uvedené v čl. 2 odst 1 písm. b), které která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci a zároveň má na území města Tišnova pobyt.

(3)

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu
zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit.

(4)

Úleva se poskytuje:
a) ve výši 100,- Kč poplatníkům, kteří jsou přihlášeni nebo mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
žádná fyzická osoba, na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov;
b) ve výši 400,- Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli po celých 12 měsíců
předchozího kalendářního roku poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi8) (lze
prokázat rozhodnutím nebo oznámením o přiznání, zvýšení nebo snížení dávky);
c) ve výši 150,- Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli v předchozím kalendářním
roce po dobu delší než 6 měsíců a kratší než 12 měsíců poživateli dávky pomoci
v hmotné nouzi (lze prokázat rozhodnutím nebo oznámením o přiznání, zvýšení
nebo snížení dávky).

Článek 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků, které nebudou zaplaceny do dvou
měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5 násobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.10

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

8)

§ 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 12 zákona o místních poplatcích
9

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze
dne 16.4.2018.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

(3)

Úlevu dle čl. 6 odst. (4) písm. b) zrušované obecně závazné vyhlášky lze uplatnit do 31.12.2020.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

...................................
Ing. Karel Souček
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

..........................................
Bc. Jiří Dospíšil
starosta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. ………… dne …………… usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět poplatku, správce poplatku
(1) Město touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Tišnova.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Tišnov (dále jen „správce poplatku“).1)

Článek 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu (dále jen „poplatek“) platí:2)
a) fyzická osoba,
1. která má na území města Tišnov trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
b) fyzická osoba, která má na území města Tišnova ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3)

1)

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, příjmení a místo pobytu, případně další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, případně popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba s bytem umístěna.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu nebo zánik nároku na osvobození od
poplatku nebo úlevu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4)
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5)
(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě do 31.12. kalendářního roku nebo ve lhůtě podle odst. 6 tohoto článku, nárok
na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.
Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města Tišnova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady města Tišnova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily 4.354.360 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 4.354.360 Kč děleno 9.694 (počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1) činí 449 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 250 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.6)

4)

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
5)
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Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově:
a) pro poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a 2 a čl. 2 odst. 1 písm. b) do 30. 04.
kalendářního roku,
b) pro poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 3 a 4 do 31. 01. kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný:
a) pro poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 a 2 a čl. 2 odst. 1 písm. b) nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději
však do konce příslušného kalendářního roku,
b) pro poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 3 a 4 nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro
splnění ohlašovací povinnosti.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 6
Osvobození od poplatku, prominutí poplatku, úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 7)
(2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci:
a) dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří prokáží, že:
1. se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na
přechodnou dobu,
2. jsou umístěni v pobytových zařízeních8) neuvedených v čl. 6 odst. 1 mimo území města
Tišnova,
3. z důvodu pobytu v zahraničí, pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody,
pobytu v místě zaměstnání, pobytu v místě studia nebo z důvodu dlouhodobé
hospitalizace, se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou
zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova,
b) kojenci do dvanácti měsíců věku,

c)

dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou
k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova pobyt.

(3) Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela
nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem
daného případu ospravedlnit. 9)
7)

§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
9) § 16a zákona o místních poplatcích
8)
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(4) Úleva se poskytuje:

a) ve výši 100 Kč poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k pobytu nebo mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov;

b) ve výši 6 Kč za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty a nápojovými kartony poplatníkům,
kteří se v předchozím kalendářním roce zapojili do systému třídění plastů a nápojových
kartonů do pytlů označených čárovými kódy, které obdrželi zdarma na Městském úřadě
Tišnov, maximálně ve výši 500 Kč na poplatníka;

c) ve výši 400 Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli po celých 12 měsíců předchozího
kalendářního roku poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi10) (lze prokázat rozhodnutím
nebo oznámením o přiznání, zvýšení nebo snížení dávky);

d) ve výši 150 Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli v předchozím kalendářním roce po dobu
delší než 6 měsíců a kratší než 12 měsíců poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi
prokázat rozhodnutím nebo oznámením o přiznání, zvýšení nebo snížení dávky).

11

(lze

Článek 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.12)
(2) Poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené nebo odvedené do dvou měsíců po termínu
splatnosti, se zvyšují na 1,5 násobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.13)

Článek 8
Odpovědnost za placení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen na svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně. 14)

10)

§ 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
§ 16a zákona o místních poplatcích
12) § 11 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích
13) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
14
§ 12 zákona o místních poplatcích
11
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Článek 9
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 9/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
11.12.2017.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…………...

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:
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