Doplnění informace ke změně odpadového
hospodářství obce Kublov
K žádosti některých občanů, se zastupitelé obce rozhodli
vedle dosavadní frekvence 36 svozů umožnit objednání 14 výsypů v
průběhu kalendářního roku.
To můžou využít zejména ti, kteří například jen po dobu zimního období
potřebují využít další popelnici a dále ti, kteří naopak své nemovitosti využívají jen po
část roku. Samozřejmě to může využít i ten, kdo má výrazně nižší produkci
komunálního odpadu.
K dispozici vydáme novou verzi dotazníku, kde u příslušného druhu popelnice
plátce vyznačí volbu počtu výsypů 36/14. Občané, kteří nám už doručili ohlašovací
dotazník ke komunálnímu odpadu nemusí novou verzi vyplňovat, stačí, když nám to
sdělí poté, co se dostaví pro známku.
A co to znamená z hlediska poplatkové povinnosti:

Počet výsypů

Nádoba 110 l
(kovová)

Nádoba 120 l
(plastová)

Nádoba 240 l
(plastová)

36

2 376 Kč

2 592 Kč

5 184 Kč

14

924 Kč

1 008 Kč

2 016 Kč

Tato výše poplatků je samozřejmě modifikovaná, pokud někteří z poplatníků
přihlášených k pobytu v obci doloží splnění podmínky pro slevu (starobní nebo
invalidní důchodce). Jen pro úplnost tato sleva nevyplývá ze zákona, rozhodli se jí
poskytovat zastupitelé obce. Jen pro názornost v domě, kde jsou k pobytu
přihlášeny čtyři osoby, z toho dva jsou důchodci bude při 36 svozech u popelnice 120
litrů činit roční poplatek 1.944,-Kč. (sleva 50 % na důchodce se týká je poplatníků
splňujících podmínku pro poskytnutí shora uvedené úlevy).
Každému musí být zřejmé, jak náročné to bude pro obec, jako správce
poplatku, kontrolovat, kolikrát byly k výsypu přistaveny popelnice, u kterých bylo
objednáno jen 14 výsypů, neboť svozová firma nám zatím nepotvrdila ochotu pro nás
tyto údaje získávat. V této věci od minulého roku pokračuje intenzivní jednání s
vedením našeho smluvního partnera, kdy jsme mu navrhli, že jsme ochotni si na
náklady obce pořídit čipy, osadit jimi svozové nádoby a pořídit i čtecí zařízení s tím,
že jsme připraveni v rámci poskytované služby v podobě získávání a předávání
příslušných dat uhradit i manipulační poplatek, pokud bude v rozumné výši.
Samozřejmě není v našich silách za dané situace všem vyhovět podle jejich
představ. Vždy bude pro někoho zvolený systém o něco více či méně výhodný. Při
volbě alternativního množství 14 výsypů jsme vycházeli z řady Vašich připomínek.
Samozřejmě jednou z alternativ by bylo i zavedení paušálního poplatku za systém,
kdy by byla obecně závaznou vyhláškou obce stanovena jednotně výše poplatku na

poplatníka, a to bez ohledu na to, jaké množství komunálního odpadu poplatník
produkuje. Podle stávající právní úpravy by výše poplatku na jednoho poplatníka
mohla být stanovena až do výše 1.200.-Kč. Aby bylo všem jasné, že obec nemá v
úmyslu na odpadech něco vydělávat, považuji za vhodné uvést následující přehled o
tom, kolik obec stojí likvidace odpadů produkovaných občany a jaký je v této
souvislosti příjem obce.

Odpady 2021
paragraf

položka

rozpočet
schválený

rozpočet
upravený

31.12.2021

poznámka

PŘÍJMY
1340
2324

380 000
70 000

380 000,0
70 000

374 250,00 vybráno od občanů k 31.12.2021
99 237,55 příspěvek Eko-kom
473 487,55

3721

5169

30 000

30 000

3722

5169

680 000

680 000

3725

5169

319 000

319 000

3726
celkem

5169

23 000

23 000

9 509,44 nebezpečný odpad 1x za rok
komunální a velkoobjemový
621 173,31
odpad
tříděný odpad - sklo, plasty, papír
309 968,02
a kov
7 527,00 bioodpad
948 177,77

3725
celkem
VÝDAJE

Je třeba si uvědomit, že obec vedle likvidace komunálního odpadu hradí i
ostatní občany odložený tříděný odpad, přičemž výdaje jsou jednou takové, než jaký
je příjem obce. Pokud bychom se rozhodli stávající vyhlášku zrušit a nově zavést
zmíněný poplatek za systém odpadového hospodářství, bylo by s ohledem na rozdíl
mezi výdaji a příjmy představitelné, že by opravdu na jednoho poplatníka mohl být
poplatek nastaven při samé horní hranici 1.200,-Kč. Zrušením některými občany
kritizované letošní vyhlášky by samozřejmě byla zrušena i úleva na důchodce a
zastupitelé by se museli znovu rozhodnout, zda takovou úlevu umožní i v nové
vyhlášce.
Pro informaci občanů sděluji, že budeme požadovat i navýšení počtu
některých kontejnerů na další místa v obci, a to zejména kontejnerů na papír.
V letošním roce dojde ke stavební úpravě kontejnerového místa u Veského rybníka.
Zamýšlené vylepšení však nebude k ničemu, pokud se někteří lidé budou při
odkládání odpadu na tomto místě chovat tak, jako dosud.
Od začátku, kdy předchozí vláda se svými koaličními partnery novou právní
úpravu schválila, je nám jasné, že veškerá negativa a nedomyšlenosti s ní spojené
dopadnou na obce. Myslíme si, že nové obcí schválené nastavení poplatkové
povinnosti za odpady je přijatelným kompromisem mezi množstvím mnohdy
protichůdných zájmů jednotlivých poplatníků a současnými možnostmi obce tyto
různorodé požadavky administrovat.
V příloze připojuji upravený formulář..
JUDr. Josef Matějka - starosta

