
Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Kamenice  
na úhradu poplatku za komunální odpad 

 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tyto Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální 

odpad (dále jen „Příspěvek") z rozpočtu obce Kamenice schvaluje usnesením Rada 
obce Kamenice (dále jen „RO"). 

 
2. Za realizaci těchto zásad je odpovědný Obecní úřad Kamenice, odbor správní.  

 
 

II. 
Podmínky pro poskytnutí Příspěvku 

 
1. Příspěvek se poskytuje plátcům1 poplatku za komunální odpad vznikající na území 

obce Kamenice. Tento poplatek a jeho výši stanovuje aktuálně platná, obecně závazná 
vyhláška obce Kamenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad pro daný 
kalendářní rok, schválená v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jako ,,Vyhláška"). 
 

2. Příspěvek bude poskytnut plátci poplatku za komunální odpad, který splní následující 
podmínky: 
 

a) vybral si měsíční svoz a využívá nádobu o objemu 120 litrů a 
b) v souladu s Vyhláškou obce uhradí včas a ve správné výši poplatek za 

komunální odpad a  
c) má evidován trvalý pobyt v obci Kamenice a  
d) žije ve svém bydlišti2  sám, netvoří rodinou domácnost3 a  současně jde o 

plátce, který ke dni 30.4. kalendářního roku, na který je poplatek za 
komunální odpad hrazen, dosáhl věku 70 let.  
 

3. Pokud plátce nesplní kteroukoliv z podmínek uvedených v odstavci 2, nebude mu 
Příspěvek poskytnut.  
 

4. Splnění podmínek podle odstavce 2 prokazuje žadatel o Příspěvek čestným 
prohlášením, které je součástí písemné žádosti o Příspěvek. 
 

5. Příspěvek se poskytuje plátci na základě písemné žádosti na formuláři, který tvoří 
přílohu č. 1 těchto zásad. 
 

6. Příspěvek se poskytuje plátci na období kalendářního roku a musí být využit v rámci 
daného kalendářního roku, a to pouze na úhradu poplatku za komunální odpad dle 
Vyhlášky. 
 

7. Příspěvek není převoditelný na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. 

 
1 Ust. § 17a odst. 2, věta druhá a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů 
2 Ust. § 80 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
3 Ust. § 698 odst. 1 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



 
 

III. 
Výše s způsob proplacení příspěvku 

 
1. Obec Kamenice poskytne plátci při splnění podmínek uvedených v čl. II odst. 2 těchto 

zásad Příspěvek na příslušnou sazbu poplatku pro měsíční svoz při volbě nádoby o 
objemu 120 litrů příspěvek ve výši 50% z celkové výše poplatku dle Vyhlášky. 
 

2. Pokud má plátce poplatku za komunální odpad evidován v obci Kamenice trvalý pobyt 
po dobu kratší než jeden rok, úměrně se krátí i výše Příspěvku pro daný kalendářní 
rok. 
 

3. Příspěvek je žadateli, který splní podmínky pro poskytnutí Příspěvku, vyplacen 
v hotovosti pokladnou bezprostředně po platbě poplatku za komunální odpad na daný 
kalendářní rok; v případě bezhotovostní platby poplatku za komunální odpad je 
příspěvek vyplacen bezhotovostně na účet plátce nejpozději do konce kalendářního 
roku, na který je Příspěvek poskytnut. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto zásady byly schválené usnesením Rady obce kamenice ze dne 6.1.2021  č. 
usnesení 1/87/ROK/2021.  
 

2. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. ledna 2021. 
 

 
 
Příloha: Žádost o příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad 

https://www.obeckamenice.cz/res/archive/100/014141.pdf

