Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Finanční příspěvek
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Ministerstvo vnitra uložilo v loňském roce novelizovat Vyhlášku o místním poplatku "za odpady". Při
konzultaci ministerstvo mimo jiné uvedlo, že do konce roku 2020 se chystají ke schválení novely
zákonů z oblasti odpadů a tím pádem se nedoporučuje provádět ve vyhláškách do konce roku 2020
další změny. Pro nás nebylo nutností pro rok 2021 schvalovat Vyhlášku novou, jelikož naše stávající
obsahuje vše potřebné, jediným problémem je, že každý rok posouváme slevu na poplatku dle data
narození poplatníka, aktuálně od ročníku 1949, letos měl přijít na řadu ročník 1950. Z výše uvedeného
důvodu jsme chtěli provést novelizaci Vyhlášky na lednovém zasedání ZM. V mezičase ovšem
Poslanecká sněmovna změnila zákon o místních poplatcích tak, že nynější poplatek k datu
31.12.2020 zrušila s přechodným obdobím roku 2021 a od 01.01.2022 schválila poplatek nový. Po
další konzultaci s ministerstvem nám bylo doporučeno již žádné změny ve vyhlášce nedělat, letos
nechat doběhnout stávající a pro rok 2022 schválit úplně novou, která bude odpovídat typu nakládání
s odpadem ve městě. Jelikož OF považuje nedodržení tradice slev pro občany 70 let a starší za
nespravedlivé, je navrhováno každému občanovi s datem narození 1950 poskytnout finanční
příspěvek (dar) na úhradu poplatku za komunální odpad v roce 2021, formou přímé úhrady na daňový
účet poplatníka. Z evidence je zřejmé, že takových občanů je asi 100 a výše příspěvku pro každého je
60 Kč. Celá transakce je rozpočtově neutrální, protože zatíží výdajovou i příjmovou stránku rozpočtu
částkou cca 6.000 Kč.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60 Kč občanům města Kuřimi narozeným v roce 1950 na
úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021, ve formě přímé úhrady na daňový účet
poplatníka.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
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