INFORMACE KE STANOVENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,
vzhledem k probíhajícím diskuzím na sociálních sítích (a nejen na nich), které se týkají
zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu od 1.1.2022, jsme nuceni reagovat na
zavádějící informace, které někteří diskutující ostatním poskytují.
Jak jsme již uvedli v Netvořickém zpravodaji 3/2021, zvýšení poplatků není naším
výmyslem, ale reaguje na novou odpadovou vyhlášku, která od 1.1.2022 vstupuje
v platnost. Nově se při výpočtu promítnou do ceny místního poplatku za svoz
komunálního odpadu i celkové náklady za odpadové hospodářství na území obce,
a to včetně nákladů za tříděný odpad. Jediným omezujícím faktorem při výpočtu
poplatku, který zmiňovaná vyhláška uvádí, je maximální výše poplatku za 1 litr
odpadu, a to je 1,- Kč.
Abyste si udělali představu o jak vysoké náklady se jedná a naopak, jaké jsou výnosy,
poskytujeme jejich následující výčet za rok 2020, který sloužil jako podklad pro
výpočet poplatku v roce 2022.
Náklady 2020
Odvoz plast, papír, sklo
Odvoz popelnic TS Benešov
Uložení a přeprava odpadu na skládku
Odvoz nebezpečného odpadu
Nákup kontejneru
Mzdové náklady na provoz sběrného dvora
a obsluhu svozových míst
Pohonné hmoty, opravy vozidel, odpisy a další
Celkem

397.084,- Kč
579.774,- Kč
67.337.- Kč
46.881,- Kč
31.460,- Kč
74.383,- Kč
72.405,- Kč
1.269.324,- Kč

Výnosy 2020
Výnosy od EKO-KOMu za třídění
Výnosy z uložení pneumatik a sběru želez. šrotu

164.810,- Kč
19.452,- Kč

Celkem

184.262,- Kč

Základem pro výpočet poplatku jsou celkové náklady ponížené o výnosy tj.
1.085.062,- Kč. Dalším údajem, který je nutné znát, je celkový objem vyvážených
popelnic občanů pro rok 2020, což je v našem případě 2.077.600 litrů.
Pak už nastupuje zcela jednoduchý propočet, kdy částku 1.085.062,- Kč vydělíme
počtem litrů, tj. 2.077.600. Dojdeme tak k částce 0,52 Kč/1 litr odpadu. Vzhledem
k tomu, že již nyní víme, že celkové náklady za rok 2021 budou vyšší než v roce 2020,
upravili jsme koeficient na částku 0,60 Kč/1 litr. Promítá se zde zvýšení cen pohonných
hmot, odvoz odpadu na vzdálenější skládku ve Voticích, kde je účtováno i dražší

skládkovné. V příštím roce také počítáme s navýšením kontejnerů na tříděný odpad,
jejichž kapacita je v současné době již nedostačující.
A nyní se dostáváme k tomu, co je nejvíce diskutováno, a to je % nárůst ceny. Můžeme
si říci, že nárůst ceny činí kolem 90%. V případech, kdy je v diskuzích zmiňován nárůst
o 300%, tak ten se vztahuje pouze pro odvoz odpadu z bytových domů, např. Sídliště
II., kdy jsou k vývozu odpadu používány kontejnery o objemu 1100 litrů. Jeden takový
kontejner při týdenním vývozu stál 7.590,- Kč/ročně (dle ceníku Technických služeb
Benešov). Do něj odkládalo odpad (v případě již zmiňovaného Sídliště II) - 12
bytových jednotek. Jednoduchým výpočtem dojdeme k částce 633,- Kč, kterou každá
bytová jednotka zaplatila za rok. Ovšem v případě ostatních spoluobčanů žijících
v rodinných domech byla nejnižší možná částka 1.725,- Kč při týdenním svozu a
objemu nádoby 80 litrů. Vidíte tu disproporci? Není správné, aby byla některá skupina
občanů zvýhodňována na úkor ostatních, a to byl i důvod zpracování nové vyhlášky
Ministerstvem vnitra. Nově tady každá bytová jednotka (stále hovoříme o Sídlišti II)
zaplatí 2.860,-Kč/rok, což odpovídá objemu cca 90 litrové nádoby na domácnost.
Nikdo nenutí obyvatele bytových domů, aby využívali společný kontejner. Mohou se
v rámci svých společenství dohodnout a každá domácnost si může pořídit vlastní
popelnici. Také způsob rozúčtování poplatku za kontejner, je plně v kompetenci
jednotlivých společenství.
Jak je patrné z výše uvedených informací, nemotáme dohromady „hrušky s jablky“,
ale k výpočtu jsme přistupovali velmi seriózně a vše jsme konzultovali přímo s
Ministerstvem vnitra. Samozřejmě jsme museli přihlédnout i k budoucímu vývoji
v oblasti odpadového hospodářství. Zvýšení ceny se nelíbí nikomu, ani nám, ale
musíme si uvědomit, že od roku 2012 jsme poplatky za svoz směsného komunálního
odpadu nezvyšovali, naopak v roce 2019 došlo k jejich snížení. Vždy jsme totiž
kopírovali ceny stanovené Technickými službami Benešov a nesnažili jsme se na
odpadech vydělávat.
Tím, že jsme zvolili model účtování podle objemu nádoby (tj. podle litrů), narovnali
jsme systém tak, aby byl co nejvíce „spravedlivý“. Dotování likvidace odpadů ze
strany městyse by bylo z dlouhodobého hlediska neudržitelné a peníze by nám
postupně chyběly jinde. Nezapomínejme na to, že městys musí splácet úvěr na ČOV a
kanalizaci, který má a zároveň musí i nadále zabezpečit chod a rozvoj městyse a jeho
místních částí. Dobrou zprávou je, že postupně by mělo docházet k zavedení systému
tzv. čipování sběrných nádob, které by mělo ve svém důsledku vést k tomu, že
poplatník bude platit takovou částku, která přesně odpovídá množství
vyprodukovaného směsného odpadu. Jak rychle se tento systém rozběhne nejsme
schopni říci, neboť to nezáleží na nás, ale na svozové firmě.
Do budoucna si tedy přejme, abychom třídili tak, že odpadu bude minimum a tím se
sníží i poplatky za jeho likvidaci.

Monika Šlehobrová, starostka
městys Netvořice

