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Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště 
na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020 

Čl. I. 

Všeobecná ustanovení 

Poplatek za komunální odpad je peněžitým plněním a je tedy daní podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění ( dále také jako „daňový řád") a jeho správu 
vykonává v souladu s daňovým řádem obec Jíloviště. 
Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad 
(dále jen „příspěvek") z rozpočtu obce Jíloviště schvaluje usnesením Zastupitelstvo obec 
Jíloviště (dále jen „ZO"). 
Za realizaci těchto zásad je odpovědná obec Jíloviště, sociální komise při Zastupitelstvu 
obce Jíloviště. 

Čl. II. 

Obecně závazná pravidla 

1. Finanční příspěvek se poskytuje plátcum1 poplatku za komunální odpad. Tento poplatek a
jeho výši stanovuje aktuálně platná, obecně závazná vyhláška obec Jíloviště č. 2/2019 ze
dne 30.1 O. 2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, schválená v souladu s
ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále také jako
,,vyhláška").

2. Finanční příspěvek bude poskytnut plátci poplatku za komunální odpad, který splní
následující podmínky:
a) v souladu s aktuálně platnou vyhláškou obec uhradí včas a ve správné výši poplatek

za komunální odpad,
b) v nemovitosti plátce', za kterou byl uhrazen poplatek za komunální odpad, jsou

evidováni trvale žijící poplatníci2 

a současně jde o plátce, který je 

2.1 příjemcem starobního duchodu, který k datu 1. ledna příslušného kalendářního roku 
pobírá jako jediný zdroj příjmu duchod nižší než je 70 ° o pmměrného duchodu 
v příslušném kalendářním roce (ukazatel vypočtený l\Iinistcrstvcm práce a sociálních věcí 
pro každý rok) 

nebo 

2.2 příjemcem invalidního důchodu III. stupně 

3. Pokud plátce nesplní některou z podmínek uvedených v předchozím bodě, nebude mu
příspěvek poskytnut.

1 Ust. § 1 la odst. 2, věta dmhá a násl., :::__ákona ,: 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném ::;jlěni 
2 Ust. § 17a odst.2 věta pmní, ZfÍkona ,: 185/2001 Sb., o odpadech, v platném ::;!'ění 
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