PŘIPRAVTE SE NA ZDRAŽOVÁNÍ ÚHRADY ZA ODPAD
Od ledna 2019 jsme změnili systém plateb v odpadovém hospodářství. Přešli jsme z poplatku za osobu
na úhradu za nemovitost. Výše úhrady se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti svozu.
Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který obsahuje mnoho změn, ale jen několik
se jich projeví v naší praxi. Předně budeme nuceni zvýšit smluvní úhradu „za popelnici“. Ročně od
občanů vybereme cca 700 tis. Kč, ale svozové firmě za likvidaci odpadu uhradíme 2, 8 miliónu Kč.
Občané jsou schopni vytřídit až 49 % odpadu a za to pak obec získá odměnu ve výši 360 tis. Kč/rok, ale
i tak jsme ve ztrátě 1 740 tis. Kč a to nepočítáme úklid černých skládek, vytřídění odpadu na sběrných
hnízdech separovaného odpadu. Za rok 2020 obec Staré Křečany vyprodukovala 525,99 tun odpadu.
Od letošního roku se zvýšil poplatek za uložení na skládku o 300 Kč za tunu a každý další rok se bude
navyšovat až do roku 2029 na částku 1850 Kč/t. Obec je povinna uhradit také poplatek na rekultivační
rezervu ve výši 45 Kč/t pro rok 2021 a dále pak se bude zvyšovat až na 145 Kč/t. Obec může získat
slevu na poplatku za uložení na skládku, ale jen do 200 kg na jednoho obyvatele pro rok 2021, ale pro
rok 2022 už to bude jen 190 Kč a v dalších letech se bude nadále snižovat. V letošním roce bychom se
slevou mohli vydržet do srpna, pokud budou občané řádně třídit, mohlo by to být i déle. Tříděním by
se zvýšila i odměna od firmy EKO-KOM.
Další položkou navyšující cenu za likvidaci odpadu je inflace. Ve smlouvě se svozovou firmou máme
ujednání o inflační doložce, tedy, že každoročně se cena služby Dodatkem smlouvy navyšuje o inflaci
vyhlášenou ČSÚ - od 1.7.2021 o 3,2%.
Z výše uvedeného vyplývá, že budeme pravděpodobně s účinností období 11/2021 – 4/2022

ZVÝŠIT ÚHRADU ZA LIKVIDACI ODPADU.
Vzhledem k tomu, že se bude nadále navyšovat poplatek za uložení na skládce i rekultivační poplatek
a snižovat sleva na občana, bude potřeba zvyšovat cenu i v příštích letech, pravděpodobně každé dva
roky. Níže uvádíme tabulku úhrad za popelnici na jedno období (tj. 6 měsíců) dle velikosti nádoby a
četnosti svozů.
Jsme si vědomi, že zvyšování cen je nepopulární krok, ale vzhledem k celkové ekonomické situaci, kdy
rostou ceny všeho kolem, i my se musíme chovat hospodárně a není možné likvidaci odpadu dotovat
jednou desetinou obecního rozpočtu.
TABULKA ÚHRAD ZA LIKVIDACI ODPADU NA OBDOBÍ ŠESTI MĚSÍCŮ
DLE VELIKOSTI NÁDOBY A ČETNOSTI SVOZŮ
Objem nádoby (litr)
240
120
80
60
Květa Božiková
hlavní účetní obce

Týdenní svoz (Kč)
3 300
1 650
1 100
825

14-ti denní svoz (Kč)
1 650
825
550
413
Jindřiška Rejzková – místostarostka
řízení odpadového hospodářství

