Svozový plán a poplatek za KO 2020
Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2020 dojde ke změně v četnosti svozu netříděného odpadu. Místo týdenního svozu
bude prováděn svoz jednou za 14 dní. K této změně nás vedou níže uvedené důvody.


Po provedení průzkumu naplněnosti nádob na KO, bylo zjištěno, že převážná část
nádob bývá vysypávána poloprázdná.



Výrazná část občanů tak potvrzuje zvýšený trend ve třídění a separaci odpadů, za což
jim patří poděkování.



Výrazně porostou platby za svoz a ukládání netříděného odpadu, v rámci závazku ČR
ve snižování množství KO ukládaných do skládek.



Chceme také podpořit úsilí o zdravé životní prostředí a motivovat ty, kteří ještě třídění
odpadů neprovádí ke změně jejich chování.



Od 1. 4. 2020 v rámci probíhající dotace připravujeme vlastní svoz a ukládání
biologického odpadu (BRKO) od občanů obce.



Od 1. 4. 2020 v rámci probíhající dotace připravujeme vlastní svoz a ukládání
separovaných odpadů (papír, plasty, kovy, sklo) od občanů obce.



Jednáme s firmou ASEKOL na dodání nádoby na elektroodpad a s firmou DIAKONIE na
textil.



Výše uvedená opatření povedou ke snížení nákladů na likvidaci odpadů produkovaných
občany obce a tím ke snížení vlastního poplatku za KO, s výhledem nezvyšování ceny
pro občany v dalších letech, případně s dalším snížením v budoucnu. Na rok 2020 je
poplatek stanoven ve výši 500,- Kč, což je o 150,- Kč méně než v roce 2019

Pro obec jsou skutečné náklady za KO na občana (poplatníka) pro rok 2020 ve výši 840,- Kč.
Tato částka je stanovena výpočtem dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2015. Způsob výpočtu
je definován v článku č. 4 Sazba poplatku
v bodu 1 Sazba poplatku je tvořena
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky uvedené v příloze k OZV. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
Dle tohoto algoritmu tedy vychází poplatek za KO pro rok 2020 na 840,- Kč na poplatníka.
Zastupitelstvo obce stanovilo poplatek ve výši 500,- Kč na poplatníka. Rozdíl mezi skutečnou
výší, která je 840,- Kč a stanoveným poplatkem zastupitelstva (500,- Kč) činí 340,- Kč. Tento
rozdíl může obec za poplatníka hradit vzhledem k výše uvedeným opatřením a běžící dotaci.

