
Vážený pane,  

k Vaší žádosti ze dne 18.3.2014 o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  k odpadovému hospodářství města Hustopeče sděluji následující: 

 

1) K žádosti o poskytnutí smlouvy mezi městem Hustopeče a Hantály a.s. o svozu komunálního odpadu 
      Relevantními smluvními dokumenty  mezi městem Hustopeče a Hantály a.s. o svozu komunálního odpadu 

jsou Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení svozu TKO, který je současně novým zněním Smlouvy o 

poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství a dále Dodatek č.3 ke smlouvě o provedení 

svozu TKO, který je současně novým zněním Smlouvy o poskytování komplexních služeb v odpadovém 

hospodářství. Jejich znění zasílám v příloze. 

 

2) K dotazu na informace, jaká vyhláška upravuje cenu za poplatníka na rok 2014 

      Aktuálně účinným předpisem  upravujícím cenu za poplatníka je obecně závazná vyhláška města Hustopeče 

č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Dokument je zveřejněn na webu města Hustopeče v sekci Povinné 

informace – Předpisy 

 

3)  K žádosti o informace, podrobné kalkulace, na základě které byla stanovena cena  poplatku za 

poplatníka, občana města Hustopeče, na rok 2014 

      Výše poplatku za poplatníka je stanovena na základě zákona č.565/1990 o místních poplatcích a 

v souladu s obecně závaznou vyhláškou obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 6/2012, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, a to dle skutečných nákladů předchozího roku 

 
Náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro r.2013 

 

Město Hustopeče 

Kalendářní rok    2013 

Počet obyvatel   5 869 

 

V souladu se zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění je v souladu s §10b (4) sazba 

poplatku tvořena: 

a) částkou 250 Kč za osobu a kalendářní rok 

b) částkou stanovenou za základě skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na osobu 

 

 

OdPa 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 

Běžné výdaje 5XXX 2013  celkem   2 957 542,97 Kč 

    na 1 osobu  503,93 Kč 

 

 

 

Stanovení maximální výše poplatku 2013 

V souladu s §10b (4) a) maximálně 250 Kč   dle OZV 250 Kč 

V souladu s §10b (4) b) maximálně 504 Kč dle OZV 250 Kč 

Celkem   maximálně 754 Kč dle OZV 500 Kč 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Miroslav Pipal 

vedoucí majetkoprávního odboru 


