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Ve Varnsdoďu, dne 10.05,2021

starosta obce
František Moravec

obec Staré Křečany,
předem mi dovolte poděkovat Vám za dlouhodobou a věřím, že úspěšnou vzájemnou
spolupráci. Současně Však bychom Vás chtěli seznámit se změnami cenových podmínek za
poskytované služby od 01 .O7 .2021.
Ve Vašem městě poskytujeme služby na základě platné smlouvy na svoz a iikvidaci
odpadu uzavřené dne 19,06.20'l9.
Od 01.01 ,2021 vstoupil v platnost Nový zákon o odpadech 54112020 Sb, S ohledem
na nové zákonné požadavky a povinnosti vyplývajících ze zákona se zvýšila administrativní
náročnost na vedení evidence přijímaných odpadů. S tím souvisí i dalšíadministrativa
výpočtu a uplatňování nároků obce na slevu ze zákonného poplatku za uloženi odpadu na
skládku na základě množstvípřijatého odpadu.

Dle podmínek ve smlouvě 1sme oprávnění navýšit cenu za poskytované služby od
01.07.2021 o míru inflace za skoněený kalendářní rok oficiálně uveřejněné Ceským
statistickým úřadem.

Vzh|edem k růstu mezd ve všech odvětvích soukromého sektoru a ve státní správě,
zvýšených nároků na naše služby při stále trvajícím nebezpečícovid 19, ktenj, nám, ale i
našim odběratelům zvyšuje provozní náklady, musíme využíttéto možnosti a zvýšit ceny za
poskytované služby od 01.07.2021 o průměrnou ročnímíru inflace zveřejněnou Českým
statistickým úřadem za rok 2020 ve výši 3,2%.
lnflačnínavýšeníse promítá se do všech dílěíchčinností.Jde o sběr a svoz komunálních
odpadů, svoz NO , překládání odpadů manipulace a třídění na sběrném dvoře. lnflační
navýšeníse projevilo také i u našich odběratelů nebo zpracovatelů odpadů.
Nepříznivý trend přetrvává také i u odběru druhotných surovin, Na trhu s druhotnými
surovinami se projevují zvýšenépožadavky odběratelů na kvalitu vytřídění a zároveň se
zvyšujíplatby zpracovatelům za tyto suroviny (plasty, obaly tetra-pack). S platností nového
zákona o odpadech 541l202O Sb. nastaly něKeré legislativní změny, které omezují ukládání
výmětu ze třídíren na skládky odpadů. Tento výmět je možnost likvidovat spálením
v cementárnách za zvýšených nákladů (spalovny odpadů tyto odpady odmítají vzhledem
k vysoké Výhřevnosti), vše se promítá do ceny, Kerou si třídírny odpadů účtujíza přebírané
druhotné suroviny,

Věříme, že nastalou situaci pochopíte, zachováte nám přízeň a vzá4emná spolupráce tak
bude pokračovat i v příštímobdobí.
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Miroslav pražák
ředitel společnosti
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