Kalkulace nákladů za odpady za rok 2018
komunální směsný odpad
objemný odpad
plast
papír
sklo
nebezpečný odpad
bio odpad
celkem výdaje

221 012,00 Kč
12 233,00 Kč
145 990,00 Kč
37 639,00 Kč
17 540,00 Kč
13 152,00 Kč
5 139,00 Kč
452 705,00 Kč

poplatky za TKO – poplatníci (674)
poplatky firmy
kovy
textil
EKO KOM – odměna za třídění
celkem příjmy
rozdíl - hrazeno z rozpočtu obce

202 075,00 Kč
32 900,00 Kč
7 310,00 Kč
1 000,00 Kč
123 820,50 Kč
367 105,50 Kč
85 599,50 Kč

V roce 2018 činily náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „odpad”) v naší obci 452.705-,Kč, což je o 50. 000-, více
než v roce 2017. Navýšení je způsobeno větším množstvím odpadů, ať už směsného, tak i tříděného.
Nejvíce je znát nárůst u papíru, kde jsou vývozy čím dál častější. Bohužel se často stává, že ačkoli
kontejnery vypadají přeplněné, nejsou naplněny ani z poloviny, protože někteří z nás se zkrátka
nenamáhají papírové krabice sešlápnout nebo rozložit a vhazují je do kontejneru celé, my pak
platíme za svoz, který by v tu chvíli ani nemusel být a náklady to zbytečně zvyšuje.
Za třídění odpadu dostáváme odměnu od firmy EKO-KOM a.s., která se odvíjí od množství
vytříděného odpadu. V loňském roce jsme obdrželi 123.820,-Kč, což je o cca 7.000,-Kč více než v roce
2017. Tato částka je samozřejmě uvedena v příjmech snižuje nám tak celkové náklady na odpad.
V přepočtu to dělá na každého z nás cca 183,-Kč, které bychom museli zaplatit navíc, kdybychom
odpad netřídily. Takže třídit se rozhodně vyplatí.
I přes toto všechno doplácela obec v roce 2018 na odpady ze svého rozpočtu 85 599,-Kč (127,-na
poplatníka). Vzhledem k této částce a k tomu, že očekáváme další nárůst odpadu, schválilo
zastupitelstvo na svém zasedání 20. 12. 2018 s platností od 1.1.2019 navýšení poplatku o 50,-Kč, tedy
na 350,-Kč na osobu.
Náklady spojené s manipulací s odpadem pracovníkem obce (odvoz velkoobjemového odpadu, odvoz
bioodpadu a větví, přistavení kontejneru apod.) jsou v současné době považovány za službu občanům
obce a nejsou v kalkulaci zahrnuty.
Marta Schipplová, starostka obce

