Výsledky odpadového hospodářství obce Podmoky za rok 2020
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Náklady na odpadové hospodářství
Náklady na svoz a likvidaci SKO §3722 /netříděný odpad
celkem, popelnice
Náklady na třídění odpadů
Náklady na likvidaci BIO
Náklady na svoz a třídění plastu, papíru a skla
Náklady na třídění celkem
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Náklady obce na ostatní odpady
Náklady na nebezpečný odpad NO
Náklady obce na objemný odpad
Náklady obce na ostatní odpad
Náklady obce na nebezpečný, objemný a ostatní odpad
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9 Celkové náklady na odpady (1+4+8)
Příjmy na úhradu nákladů na směsný komunální odpad
ř. (SKO)
12 Trvale hlášení občané
13 Rekreační objekty
Zaplacené poplatky od občanů a za rekreační objekty
14 (1 + 2)
15 Provozovny
16 Ostatní - část roku
17 Vybrané poplatky na SKO celkem pol. 1340
18 Příspěvek EKO-KOM za třídění
19 Příjmy na úhradu nákladů na odpady celkem
Rekapitulace příspěvku obce poplatníkům
20 Skutečné náklady poplatníka na odpady
Sazba poplatku za občana a rekr. objekt (poplatníka) dle
21 vyhlášky
Příspěvek obce na úhradu nákladů na odpady a
22 poplatníka
23 Celkový příspěvek obce na odpady
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počet
4

sazba

Kč s DPH

46,561

186,245
Kč s DPH
6,510
64,354
70,864
Kč s DPH
13,617
6,378
6,378
263,486 100%

počet
184
38
222
2

sazba
600
600

1450

Příjem v Kč
Podíl
110,400
22,800
133,200
2,900
100
136,200
40,675
176,875

67%

1,187 100%
600

51%

587
86,611

49%
33%

Závěrečné shrnutí
1. Zákon umožní ukládat část odpadu na skládku za nynějších 500 korun za tunu,
dosáhne-li obec na třídící slevu, jejíž podmínkou je pro rok 2021 nepřekročit
limit 200 kg SKO na trvale hlášeného obyvatele obce. Pro představu v roce 2020
jsme měli tento parametr 363 kg a překročili jsme jej o 163 kg. Jediným řešením
je dávat do popelnic pouze odpad, který nelze dále třídit.
2. Pro rok 2021 je podmínka pro dosažení třídící slevy již 200 kilogramů na
obyvatele s tím, že v dalších letech se bude dále snižovat až na 120 kilogramů v
roce 2029.
3. Překročíme-li tedy v roce 2021 limit 200 kg SKO na trvale hlášeného obyvatele,
vše nad tento limit nás bude stát místo 500 Kč/t již 800 Kč na tunu SKO.
4. Dále bude hodnoceno dosažení tzv. míry třídění, tj. poměr mezi hmotností
vytříděného odpadu (papír, plast, kov, olej) a celkovou hmotností všech odpadů
obce. V roce 2020 jsme dosáhli míry třídění cca 43%, což bylo méně než
předepsaná úroveň 45%. Pro rok 2021 musí být úroveň třídění již 55%, abychom
nečelili případným pokutám. To je dalším důvodem, abychom všichni odpady
třídili!
5. S novým odpadovým zákonem připouští zvýšení maximální hranice poplatku,
který vybírají za odpad obce od svých obyvatel. Nyní může činit až 1000 korun
ročně, nově by mohl dosáhnout 1200 korun.
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