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Materiál pro: 8. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 16. 12. 2020

Změna OZV města Lysá nad Labem č.2/2019, o místních poplatcích

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kopecký Vladimír (vedoucí odboru správy majetku)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 1. 12. 2020:
V současné době je v běhu legislativní proces nové odpadové legislativy, která zahrnuje, mimo zákona o odpadech, i 
další zákony, a to zákon o výrobcích s ukončenou životností (zpětné odběry), novela zákona o obalech a tzv. změnový 
zákon související s přijetím výše uvedených zákonů. Jako novinka je MŽP připravován zákon o omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Veškeré uvedené zákony budou mít přímý dopad na rozpočet města. 
Zásadní změna, kterou lze očekávat, se týká poplatků za ukládání odpadů na skládku, rekultivační rezervy a 
procentuálního využití materiálu k technologickému zabezpečení skládek. Pro komunální odpady z obcí je stanovena 
tzv. třídící sleva, která umožní do výše 200kg/občana/rok uložit směsný komunální a objemný odpad za současný 
poplatek 500,- Kč/t. Nad tento limit budou pro rok 2021 komunální odpady zpoplatněny poplatkem 800,- Kč/t. Třídící 
sleva je omezena do konce roku 2029 a váhové množství na občana má regresivní trend až na úroveň 
120kg/občana/rok. Další změna, která s největší pravděpodobností bude zapracována v nové legislativě, se týká 
nakládání s odpady typu výmětů z třídících linek. Tento výstup z třídících linek již nebude možné ukládat na skládky. 
Všechny výše uvedené změny, významně ovlivní cenu odstranění nebo využití odpadů. Vzhledem k tomu, že odvádění 
poplatků za každou tunu odpadu, která je uložena na skládce, je zákonná povinnost a nelze je nijak snížit ani ovlivnit, 
musí každá svozová společnost tuto skutečnost promítnout do cen za svoz odpadu.
Společnost FCC Česká republika, s.r.o., která pro město Lysá nad Labem zajišťuje odstraňování a svoz odpadů, 
předložila odboru správy majetku kalkulaci cen za jednotlivé služby spojené s odstraňováním a svozem odpadů pro rok 
2021.

Tabulka cen pro rok 2021 při platnosti nového zákona o odpadech (zohlednění pouze zákonných změn - TZS, 
rekultivační rezerva, zákonné poplatky, které jsou v současné době známy, a které vycházejí z nového zákona o 
odpadech)

Jednotlivá činnost Celková částka v Kč bez DPH
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 4 010 634,16
sběr, svoz a využití separovaných složek komunálního odpadu 2 777 072,00
sběr, svoz a likvidace ostatního odpadu a bioodpadu z mobilního svozu
města Lysá nad Labem a místních částí (tj. Byšičky a Dvorce) 445 888,00
BIO odpady - nádobový systém 27 492,48
pytlová separace 136 224,00
provoz sběrného dvora 148 888,00
celková cena za služby bez DPH 8 356 198,64
celková cena za služby včetně DPH 15% 9 609 628,44

Poznámka:
Uvedená celková cena za služby spojené s odstraněním a svozem komunálních odpadů ve výši 9 609 628,44 Kč se sníží 
příjmem za zpětný odběr od společnosti EKO-KOM a.s., ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s. a TEXTILECO a.s. Pro ilustraci 
tento příjem činil v roce 2019 v souhrnu 1 281 507,00 Kč.

Změna OZV města Lysá nad Labem č.2/2019, o místních poplatcích se týká zvýšení sazby místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to na 780
,- Kč. Poplatníkovi, který je přihlášen v obci, bude poskytnuta úleva ve výši 120,- Kč ze sazby poplatku. Poplatníkovi, 
který je přihlášen v obci a dovrší v daném kalendářním roce 6 let a méně, a poplatníkovi, který je přihlášen v obci a 
dovrší v daném kalendářním roce 65 let a více, bude poskytnuta úleva ve výši 240,- Kč. Tyto dvě úlevy se nesčítají.
Zvýšením sazby poplatku dojde k částečnému přenosu úhrady zvýšených nákladů spojených s legislativními změnami v 
rámci odpadového hospodářství na občany. Vzhledem k tomu, že je i nadále v OZV ponechána možnost zapojit se do 
doplňkového pytlového sběru v systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“ (dále jen „pytlový sběr“) a tím si výši poplatku 
snížit, a to až do nuly, zvýší se míra zodpovědnosti občanů podílet se na snížení těchto nákladů (vytřídí nejvyšší možné 



množství komunálních odpadů, aby si uplatnili co nejvyšší úlevu). To bude mít i pozitivní dopad na plnění Plánu 
odpadového hospodářství (dále jen „POH“). Tato finanční motivace je i jedním z navrhovaných opatření k naplnění cílů 
POH. Mezi další navrhovaná opatření patří zajištění a svoz nádob na biodpad do všech domácností zdarma. Náklady, 
které s tím městu vzniknou, jsou v předpokládané výši 1 060 000,- Kč (bez nákupu nádob na BIO). O tuto částku 
vzrostou náklady obce v rámci odpadového hospodářství. Zvýšením poplatku budou tyto náklady města částečně 
kompenzovány. Připravit opatření pro naplnění POH bylo uloženo RM Usnesením ZM č. 122 dne 9.9.2020.
V roce 2021 bude nutné pokrýt i zvýšené náklady na již jednou zmíněný „pytlový sběr“ v důsledku přechodu na nový 
evidenční systém Econit od firmy JRK ČR s.r.o.
Zvýšení sazby je navrhováno i s ohledem na skutečnost, že výše tohoto poplatku nebyla od roku 2017 včetně zvyšována, 
přestože náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem každoročně stoupají.

Další navrhovanou změnou je přechod na splatnost pouze k 30.6. příslušného roku, jak pro poplatníky přihlášené v obci, 
tak pro poplatníky, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášena žádná fyzická osoba. Více dat splatností zvyšuje administrativní a finanční nároky na správu místních 
poplatků, a to zejména u nezletilých poplatníků, u kterých dochází po datu splatnosti k přechodu poplatkové povinnosti 
na zákonné zástupce.
V případě, kdy bude splatnost k 30.6. příslušného roku, mají poplatníci možnost, rozložit si úhradu poplatku do tohoto 
časového úseku postupně.

Návrh OZV 3/2020 byl odeslán ke kontrole na MV spolu s vysvětlením důvodů pro poskytnutí úlevy pro občany 
přihlášené ve městě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
předložený návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 653
Rada města Lysá nad Labem
I. souhlasí
s návrhem OZV č. 3/2020 o místních poplatcích,
II. předkládá
ZM dne 16.12.2020 návrh OZV č. 3/2020 o místních poplatcích ke schválení.


