Vážení sousedé a spoluobčané,
jistě jste měli možnost seznámit se s posledním zápisem ze zastupitelstva obce. Jedním
z projednávaných bodů zastupitelstva, bylo také zavedení poplatku za svoz bioodpadu. K tomuto
kroku bylo zastupitelstvo donuceno vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost nový zákon o odpadech.
Jsme přesvědčeni, že toto téma si zaslouží podrobnější vysvětlení.
Zastupitelstvo obce v roce 2015 umožnilo svým občanům zažádat o sběrné nádoby na plast, papír a
bioodpad, a tím zajistit možnost individuálního třídění odpadu. Všechny tyto svozy byly plně hrazeny
obcí. Jednalo se o čtrnáctidenní svoz bioodpadu a individuálně tříděného papíru a plastu. Kromě toho
obec plně financovala svoz stanovišť tříděného odpadu.
Starostovi Karlovi Zemanovi se podařilo dojednat zvýšení svozu bioodpadu na týdenní frekvenci bez
navýšení ceny. Obec také rozšířila počet stanovišť tříděného odpadu s tím, že zvýšené náklady na
svoz obec pokryla ze svého rozpočtu. Dále se povedlo udržet pro občany výši ceny za komunální
odpad, kterou dotovala obec ze svého rozpočtu.
Nicméně od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který zvyšuje cenu za tunu
odpadu. Tato cena bude každoročně stoupat až do roku 2027. Z toho vyplývá, že ani do budoucna se
nevyhneme zvyšování ceny za svoz komunálního odpadu. Zároveň s tím již pro svozovou společnost
není udržitelné platit za svoz bioodpadu 1x týdně stejný poplatek jako za svoz čtrnáctidenní. To se
promítlo do navýšení celkových nákladů na svoz pro obec z 1,8 mil Kč na 2,2 mil Kč ročně. Z pohledu
občanů by tak mělo dojít k navýšení celkové kumulativní ceny za svoz odpadu o cca 1500 Kč ročně.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nechce celou tuto částku přenést na bedra občanů, rozhodlo se
zpoplatnit svoz bioodpadu, a to částkou 700,- Kč ročně. Tento poplatek sníží zatížení rozpočtu obce
a přispěje k udržitelnému financování odpadového hospodářství.
Cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 zůstává stejná jako v předchozích letech, a to
z důvodu, že zatím nelze přijmout místní vyhlášku o poplatku za komunální odpad pro rok 2021,
jelikož ze strany Ministerstva vnitra nejsou připravené vzory a metodika na nový zákon.
V roce 2021 bude zastupitelstvo obce řešit udržitelnost nákladů na odpadové hospodářství.
Zastupitelstvo obce bude hledat cesty, jak minimalizovat zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu
pro občany.

