Zvýšení poplatku za odpad pro rok 2021
Hlavním důvodem nutnosti zvýšit poplatek za odpad je schválení čtyř zákonů v samém konci
roku poslaneckou sněmovnou. (Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s
ukončenou životností a tzv. Změnový zákon)
Nejvýraznější dopad z těchto zákonů bude mít navýšení poplatků za skládkování odpadů.
Dochází k navýšení poplatku obci, na jejímž katastru se nachází skládka a to z aktuálních
500 Kč/t na nových 800 Kč/t (tedy navýšení o 60%) a dále pak povinného rekultivačního
poplatku, který se navyšuje z aktuálních 100 Kč/t na nových 145 Kč/t (tedy o 45%), resp. z
35 Kč/t na 75 Kč tuna u nekomunálních odpadů.
Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu u svozové firmy
u těchto komodit.
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To jsou náklady, které již nejsme schopni pokrýt stávajícím poplatkem, a proto jsme nuceni
navýšit poplatek u odpadu na 800,-Kč/osobu a rok. I přes toto navýšení bude obec dotovat
svoz a likvidaci odpadu v roce 2021 částkou cca 90 000,-Kč
Komunální odpad, bioodpad, plast a papír jsou sváženy 1xtýdně, sklo, tetrapack a
velkoobjemový kontejner dle potřeby. Pro rok 2021 vycházím ze stejné frekvence vývozů
jednotlivých komodit, jaká byla v roce 2020
Porovnání cen rok 2020/2021
jeden svoz celé oblasti
komunální odpad

rok 2021 % nárůst

rok 2020

roční náklady pro
rok 2021

6 475,17 Kč

8 048,29 Kč

24,29

418 511,08 Kč

940,76 Kč

997,00 Kč

5,98

51 844,00 Kč

papír

1 107,18 Kč

1 157,00 Kč

4,50

60 164,00 Kč

plast

2 002,32 Kč

2 092,43 Kč

4,50

108 806,36 Kč

sklo barevné

2 575,37 Kč

2 691,26 Kč

4,50

21 530,08 Kč

sklo bílé

2 575,37 Kč

2 691,26 Kč

4,50

21 530,08 Kč

tetrapack

1 439,48 Kč

1 504,25 Kč

4,50

12 034,00 Kč

22 491,00 Kč

25 000,00 Kč

11,16

25 000,00 Kč

BIO

VK
Celková částka-rok 2021

719 419,60 Kč

Ještě přidám jednoduché srovnání z účetnictví
rok 2020
 Náklady
 Příjmy – poplatek od občanů, podnikatelů a chalupářů
 Příjmy – za třídění odpadu od fi.EKOKOM
Pro rok 2020 vychází přebytek
predikce pro rok 2021
 Náklady
 Příjmy – poplatek od občanů, podnikatelů a chalupářů
po navýšení poplatku na 800/osobu a rok
 Příjmy – za třídění odpadu od fi.EKOKOM
Pro rok 2021 vychází ztráta

595 919,-Kč
455 760,-Kč
123 072,-Kč
17 087,-Kč

720 000,-Kč
506 400,-Kč
123 000,-Kč
90 600,-Kč

