Šardice zvyšují poplatek za komunální odpad
Výše poplatku je v roce 2021 stanovena na 800,- Kč na osobu
„Tak nám zdražili odpady“ je obvyklá reakce na nepopulární opatření, ke kterému došlo na základě zasedání
zastupitelstva ze dne 15. 12. 2020, ale je to opravdu tak jednoduché? Nechceme téma zlehčovat,
takže se pojďme na toto téma podívat podrobněji, nebo ještě lépe formou odpovědí na často kladené otázky
vás občanů:
▪

Kolik zvýšením ceny obec vydělá?

Obec nemá zájem na poplatku vydělávat, naopak na svoz dlouhodobě doplácí ze svého rozpočtu. Na likvidaci
odpadů v roce 2020 naše obec vynaložila 2,8 mil. Kč. Celkem máme cca 2247 poplatníků, což činí příjem
721 900,-Kč, při výši poplatku 500,- Kč. + příjem za vytříděné odpady od EKO-KOMu činí 367 700,- Kč.
Rozdíl ve výši 1 714 400,- Kč hradí obec ze svého rozpočtu!!!
Zastupitelé proto přistoupili k rozhodnutí o zvýšení poplatku z 500,- Kč na 800,- Kč od 1. ledna 2021.
▪

Má vůbec smysl třídit?

Ano, velký. Správně vytříděný odpad přinesl např. v roce 2020 do obecního rozpočtu 368 tis. Kč a došlo ke
snížení ukládaného směsného komunálního odpadu z popelnic na skládku. Třídícím občanům byla v r. 2020
vyplacena sleva na poplatku ve výši 374.999,- Kč.
▪

Když budu více třídit, je možné, že se cena ročního poplatku sníží?

Pochopitelně, že tato rovnice nefunguje 100%, nicméně pokud se množství komunálního odpadu sníží i obec
pak doplácí méně. Ale musíme vzít v úvahu, že spolu s novým zákonem o odpadech se od 1. 1. 2021 zvyšuje
cena za vývoz jedné popelnice o 101,20 Kč (nově 287,50 Kč/občan/rok) a zvyšuje se poplatek za uložení na
skládce. Pokud překročíme množství 200 kg zbytkového odpadu na obyvatele, které uložíme na skládce, bude
nám fakturována zvýšená sazba 800,- Kč/tunu, což je zvýšení o 300,- Kč/tunu.
▪

Já přece třídím!

Když se nepřidají i ostatní jen těžko vylepšíme množství vytříděného odpadu a snížíme tím cenu. Ruku na
srdce. Kdo z nás nikdy neviděl, že do nádob na tříděný odpad spoluobčané vyhazují i odpad neseparovaný
(komunální) a naopak do komunálního odpadu ukládají různé plasty, papír, sklo či BRKO (biologicky
rozložitelný odpad) apod. Více komunálního odpadu = více nákladů na jeho svoz. Více vytříděného odpadu
= více peněz pro obec. Potencionálně nižší poplatek pro občany naší obce. Snížení ale nenastane hned. Musíme
zdůraznit, že došlo k razantnímu zvýšení množství odevzdaných odpadů na sběrném dvoře a celkovému
zvýšení nákladů na sběrný dvůr. Je potřeba zdůraznit, že tím, že občan vyveze odpad na sběrný dvůr, sníží
sice množství svého odpadu v popelnici, a tím si sníží svůj poplatek, ale náklady na likvidaci odpadu ze
sběrného dvora se také počítají do množství odpadu za obec jako celek a zvyšují se náklady za celou obec,
které se opět promítají do poplatku a opět přispívají k jeho zvyšování. (přehled růstu nákladů na odpadové
hospodářství je v přiložené tabulce.
▪

Proč zrovna Šardice?!

S ohledem na stále rostoucí náklady se svozem odpadu ke zdražení poplatku v poslední době přistoupila celá
řada měst a obcí. Pro ilustraci přinášíme informace v článku Proč jsme přistoupili k zvýšení poplatku
od Ing. Staňky – MOJE ODPADKY a tabulku VYHODNOCENÍ MESOH pro stanovení poplatků a slev pro
rok 2021. Rapidní nárůst nákladů spojených s likvidací odpadu již nelze nadále pokrývat jen z obecního
rozpočtu.
Hlavním důvodem je nová odpadová legislativa z dílny MŽP. Nový zákon s sebou přináší razantní navýšení
poplatků za skládky, které platí obce a města. Zvýšení alespoň z části kompenzuje třídící sleva. Dále zákon
přináší změnu zpoplatnění občanů, včetně možného navýšení ceny za svoz odpadů občanům a řadu nových
povinností jak pro obce, tak pro firmy. Je to celý soubor nových opatření, která celkově znamenají citelné

navýšení nákladů. Tyto náklady se nepochybně promítnou jak v rozpočtech obcí, tak v peněženkách
občanů. Připlatí si i firmy jako původci odpadů.
▪

A jak dál?

Do budoucna v letošním roce musíme schválit novou obecně závaznou vyhlášku, která vychází z nového
zákona o odpadech platného od 1. 1. 2021.
Poplatek může být stanovený jako:
1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je stanovený obdobně jako stávající
poplatek s tím, že max. výše tohoto poplatku může být až 1 200,- Kč na poplatníka.
2. Další možností je stanovení místního poplatku jako poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Zde jsou základem pro stanovení místního poplatku uvedené možnosti:
- Hmotnost odpadu odloženého z nemovitosti za dílčí období (asi měsíc) v kilogramech připadajícího
na poplatník.
- Objem odpadu odloženého z nemovitosti za dílčí období (asi měsíc) v litrech připadajícího na
poplatníka.
- Kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitost za dílčí období připadajícího na poplatníka.
Všechny možnosti samozřejmě budou vyžadovat změnu systému odpadového hospodářství, vč. změn pro
ukládání odpadu do popelnic, i tříděného odpadu formou třídění do pytlů i změn v organizaci sběrného dvora.
Pro účely biologického odpadu pak občanům rozdělit kompostéry a zavést evidenci biopopelnic, zavést
evidenci využití sběrného dvoru pro jednotlivé poplatníky.
Návrhů na opatření je několik. Zatím je potřeba zjistit jednotlivé možnosti a výhody i nevýhody jak pro
občany, tak pro obec. Vše záleží na vůli zastupitelstva.

Odkazy – příloha:
•

OZV poplatek z odpadu

•

Moje odpadky

•

Vyhodnocení MESOH

•

Tabulka - Přehled odpadů

Podrobné informace naleznete v letáku, který doručíme v únoru do vašich schránek.
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