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Vedoucí odboru ekonomického
Nám. T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

Věc: Žádost o informace

Dobrý den.
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si dovoluji zdvořile požádat o
informaci:
1. Jakým způsobem, v jaké výši a na co jsou využívány poplatky za psy.
2. Jakým způsobem, v jaké výši a na co je využíván mění poplatek 160.- Kč. za
komunální odpad, stanovený nad rámec přiímch nákladu.
Pravděpodobně jdou do rozpočtu, ale na eo jsou konkrétně užity?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

V Břeclavi 11. února 2019
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Město Břeclav
ODBOR EKONOMICKY

MUBR 32053/2019/OEK
V Břeclavi, dne 26. února 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,
na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vám zasíláme odpověď na Vaše dotazy:
1. Jakým způsobem, v jaké výši a na co jsou využívány poplatky za psy.
Město Břeclav při výběru místního poplatku ze psů postupuje podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi
č. 8/2017. Příjem z tohoto poplatku je součástí celkových rozpočtových příjmů města a není
účelově určený na konkrétní výdaj. V celkových výdajích města je mimo jiné obsaženo např.
financování útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, čipování psů, čištění města a údržba zeleně
apod.
2. Jakým způsobem, v jaké výši a na co je využíván roční poplatek 160, -Kč, za komunální odpad,
stanovený nad rámec přímých nákladů.
Město Břeclav při výběru místního poplatku za komunální odpad postupuje podle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky
města Břeclavi č. 8/2018.
Poplatek za provoz systému shromažďovám, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle výše uvedeného zákona je stanoven v max. výši 250,- Kč za
kalendářní rok, přičemž město Břeclav stanovilo tento poplatek ve výši 160,- Kč. K této částce
je připočtena částka 440,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů města podle
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok. Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily 10.951.390,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 10.951.390,- Kč děleno 24 881
poplatníků = 440,15 Kč. Celkové výdaje města na odpadové hospodářství za rok 2018 činily
22 604 500,- Kč.
S pozdravem

Ing. Martin Černý
vedoucí odboru ekonomického

Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

tel: 519 311 356

email: martin.cernv@breclav.eu
web: www.breclav.eu

