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Zastupitelstvo města Mikulov 
________________________________________________________________ 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 9.12.2020 
 
Bod programu: Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 2019 
  
 
Přílohy:    1) důvodová zpráva 

2) kalkulace nákladů na likvidaci odpadů z odboru stavebního a 
životního prostředí  
3) příloha č. 1    

     
 
Materiál byl projednán radou města dne 30.11.2020 a v souladu s jejím usnesením je 
předkládán k projednání ZM. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 2019. 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
 Alena Stejskalová 
 
 
 
 
Dne 30.11.2020 

 
Ing. Klanicová Ingrid 
vedoucí FO  
 
 
 
 
 

 
Rostislav Koštial 
Starosta města Mikulov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Důvodová zpráva ke skutečným nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za rok 2019 v návaznosti na místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen 

„komunální odpad“)  
1.ODPADY  
Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,   
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) a sdělení Odboru stavebního a životního prostředí 
MěÚ Mikulov předkládáme skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2019. 
 Vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je  
nezbytné každoročně druhou složku poplatku upravit změnou (novelizací) nebo vydáním 
zcela nové obecně závazné vyhlášky. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu však musí obec provádět každoročně a i v případech, kdy se 
výše poplatku nemění a obecně závaznou vyhlášku není třeba novelizovat, musí být schopna 
rozúčtování nákladů na příslušný kalendářní rok doložit.  
 
Změna tedy spočívá v rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Provedení tohoto rozúčtování je nezbytné s ohledem na ustanovení § 
10b odstavec 5 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahující povinnost města Mikulov stanovit výši poplatkové povinnosti na základě 
tohoto rozúčtování.  Přesto, že sazba poplatku zůstává ve stejné výši, tj. 600 Kč, je pro 
informovanost poplatkového subjektu a pro jeho možnost kontroly své poplatkové povinnosti, 
splnění výše citovaného ustanovení nutné.  
 
Sazba poplatku je ve smyslu ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích tvořena ze dvou 
částek, a to:  
a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka osobu a kalendářní rok   
b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. 
Skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze za sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého systému „nakládání 
s komunálními odpady“ od fyzických osob. Termín „předchozí rok“ je nutné vztahovat 
k termínu vydání obecně závazné vyhlášky, tj. k době, kdy obec zavádí poplatek a určuje jeho 
konkrétní sazbu (v našem případě se příloha vydává v roce 2020, proto náklady z roku 2019). 
 
Skutečné náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019 byly 
vyčísleny odborem stavebního a životního prostředí ve výši Kč 2 740.753,- Kč a byly 
rozúčtovány při počtu zákonem vymezených poplatníků 7 751 osob, částkou 353. 60,- 
Kč/ na poplatníka/rok.  
 
 
Celkové náklady na odstranění všech odpadů, včetně zákonného poplatku činí v roce 
2019: 8 905. 989,- Kč 
Pro výpočet nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je nutno od celkové 
částky vynaložené na likvidaci odpadu odpočítat náklady na tříděný odpad, a to ve smyslu 
ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích, který přímo určuje způsob výpočtu sazby 



poplatku. Zákon o místních poplatcích neumožňuje do nákladů pro výpočet sazby místního 
poplatku zahrnout náklady na sběr a svoz tříděného odpadu. 
  
 
Navrhovaná sazba pro rok 2021: 
částka 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok je tvořena: 
a) z částky stanovené podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 
250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok  
b) z částky stanovené podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši   
350,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.  
 
Náklady 2 740.753,- Kč   děleno počtem poplatníků 7 751 = 353. 60,- Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku   podle § 10bodst. 5 písm. b) ve výši 350,- Kč. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Přiložené podklady: 

- důvodová zpráva 
- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019 
- příloha č. 1 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
V Mikulově dne 25.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 







Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Mikulov č. 4/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění. 

 

 

Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za rok 2019 

a) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019 činí 2 740. 
753,- Kč 

b) Při celkovém počtu 7. 751 zákonem vymezených poplatníků podle § 10b, odst.1 zákona o místních 
poplatcích, činí v roce 2019 celkový náklad na jednu osobu a rok  

                 353.60,- Kč/osobu/rok ( 2 740. 753 : 7. 751 = 353.60,- Kč ) 

Z této částky je stanovena sazba poplatku podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích, 
ve výši 350,- Kč/poplatníka/rok. 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………. 
 Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA             Rostislav Koštial 
           místostarosta                                                                  starosta 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:………………………………………………… 
 
 
Sňato z úřední desky dne:……………………………………………………… 
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