Městys Pozlovice
Obecně závazná vyhláška Městyse Pozlovice č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Pozlovice se na svém zasedání dne 9. 9. 2015 usnesením č. 41/V/2015/ZM
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Pozlovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává Úřad městyse Pozlovice (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:2
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny úřadu městyse oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“).
2
§ 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník, případně společný zástupce je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové
povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku své jméno, případně
jména, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 je celkem 720 Kč, z toho:
a) podle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích tvořena jednorázovou částkou ve
výši 240 Kč na poplatníka a kalendářní rok,
b) podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích tvořena částkou ve výši 480 Kč na
poplatníka a kalendářní rok za sběr netříděného komunálního odpadu.
(2) Částka uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky je stanovena na základě skutečných nákladů
městyse v předcházejícím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.5
(3) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
osobu je obsaženo v příloze této vyhlášky.
(4) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
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§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
5
§ 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích.
6
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích.
4

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný v devíti splátkách, 1. splátka ve výši 400 Kč nejpozději do 1. 4. příslušného
kalendářního roku, 2. až 9. splátka ve výši 40 Kč nejpozději do 15. 12. kalendářního roku.
(2) V případě, že 1. splátka poplatkové povinnosti za domácnost převyšuje částku 1.600 Kč, je
možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 1. 4. a 1. 7. příslušného
kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Nárok na úlevu ve výši 400 Kč má poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a):
a) mladší 6 let a starší 70 let. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav k 1. 1. příslušného
kalendářního roku.
b) jehož poplatková povinnost vzniká z důvodu trvalého pobytu v místě ohlašovny Pozlovice,
Hlavní 51 a na území městyse Pozlovice se trvale nezdržuje. Osvobozen je po dobu trvání
jeho trvalého pobytu v místě ohlašovny.
c) umístěný v domově nebo penzionu pro důchodce, léčebně dlouhodobě nemocných a zařízení
poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem
d) umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
e) zdržující se nepřetržitě v zahraničí v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,
f) mající trvalý pobyt na území městyse Pozlovice, ale pobývá v jiné obci v České republice,
kde uhradil poplatek za komunální odpad,
(2) Nárok na úlevu ve výši 320 Kč má poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b).
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) s výjimkou poplatníka s nárokem na úlevu o podle čl. 6 odst.
1 písm. a) a poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b), který má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům
v oblasti obsluhované svozovým vozidlem, obdrží na Úřadě městyse Pozlovice po úhradě 1.
splátky 4 známky k označení nádoby na směsný komunální odpad určené k vyvezení svozovou
firmou, po úhradě 2. až 9. splátky obdrží za každou splátku 1 známku.
(4) Nárok na úlevu na poplatku má poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) ve výši max. 320 Kč, který
třídí komunální odpad. Nárok na úlevu ve výši 40 Kč mu vzniká, odevzdá-li na Úřadě městyse
Pozlovice nepoužitý žeton předaný mu po úhradě 2. až 9. splátky dle čl. 6. odst. 3.
(5) Nárok na úlevu na poplatku má poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a), který odevzdá na Úřadě
městyse Pozlovice nepoužitou známku předanou mu po úhradě 2. až 9. splátky dle čl. 6. odst. 3,
a to ve výši 40 Kč za každou známku, max. však 320 Kč.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídá za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v
takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatník nebo jeho zákonný zástupce poplatek řádně a včas, vyměří správce
poplatku poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
(2) Ruší se obecně závazná vyhláška Městyse Pozlovice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

………………………………
Ing. Miroslav Papoušek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

21. 10. 2015

………………………………
Ing. Olga Tkáčová
starostka

Analýza příjmů a nákladů odpadového hospodářství v roce 2014
Příjmy

Výdaje

Zdroj příjmu
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*

Částka
53 360,00
435 280,00
0,00

Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

119 375,00
29 894,00

Celkem příjmy na likvidaci odpadu
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce
Suma

637 909,00
420 335,85
1 058 244,85

Struktura příjmů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

Účel výdaje
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z ekodvora
- z toho likvidace nebezpečných odpadů

Částka
181 256,88
352 582,00
24 305,00

- z toho velkoobjemový netříděný odpad
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz ekodvora
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba ekodvora
Celkem výdaje na likvidaci odpadu
Přeplatek plátců do systému likvidace odpadů
Suma

265 297,00
107 623,97
26 418,00
16 757,00
9 661,00
313 685,00
76 679,00
1 058 244,85
0,00
1 058 244,85

Struktura výdajů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů
33%

68%

10%
3%

8%
5%

19%

0%

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

17%

30%
7%
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z ekodvora
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz ekodvora
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba ekodvora

* poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem
** dočasná skládka suti a bioodpadu
*** náklady na svoz košů, bobrů, svoz PETlahví, TETRAPACK, třídění odpadu, likvidace bioodpadu (pálení větví, štěpkování, kompostování), manipulace
p y - nakládky,
y, značení čárovými
ý kódyy apod.
p
s odpady
**** příspěvky na třídění odpadu od společnosti EKOKOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp

celkem
693 105,18 netříděný

1 223
10
147
61
1 441

trvalý pobyt
cizinci
ind. rekreace
neobydlené RD
popl. k 31.12.2014

480,99

průměrné náklady

Analýza příjmů a nákladů odpadového hospodářství v roce 2015
Příjmy

Zdroj příjmu
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Celkem příjmy na likvidaci odpadu
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce
Suma

Částka
58 280,00
436 192,00
0,00
119 354,00
30 746,00

644 572,00
390 723,85
1 035 295,85

Struktura příjmů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

Výdaje

Účel výdaje
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
- z toho likvidace nebezpečných odpadů
- z toho velkoobjemový netříděný odpad
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC
Celkem výdaje na likvidaci odpadu
Přeplatek plátců do systému likvidace odpadů
Suma

Částka
189 835,95
354 013,40
16 290,00
337 723,40
108 167,50
59 272,00
17 780,00
41 492,00
312 047,00
11 960,00
1 035 295,85
0,00
1 035 295,85

Struktura výdajů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů
34%

68%

11%
6%

9%
5%

18%
18%

0%

1%

30%

Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC

* poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem
** dočasná skládka suti a bioodpadu
*** náklady na svoz košů, bobrů, svoz PETlahví, TETRAPACK, třídění odpadu, likvidace bioodpadu (pálení větví, štěpkování, kompostování), manipulace
s odpady - nakládky, značení čárovými kódy apod.
**** příspěvky na třídění odpadu od společnosti EKOKOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp

Analýza příjmů a nákladů odpadového hospodářství v roce 2016
Příjmy

Zdroj příjmu
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Celkem příjmy na likvidaci odpadu
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce
Suma

Částka
46 880,00
467 156,00
0,00
115 225,00
23 818,00

653 079,00
460 727,58
1 113 806,58

Struktura příjmů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

Výdaje

Účel výdaje
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
- z toho likvidace nebezpečných odpadů
- z toho velkoobjemový netříděný odpad
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC
Celkem výdaje na likvidaci odpadu
Přeplatek plátců do systému likvidace odpadů
Suma

Struktura výdajů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

4%

6%

19%
18%

0%

10%

28%

71%

7%

Částka
206 062,51
314 102,07
14 586,00
299 516,00
109 065,00
71 611,00
14 396,00
57 215,00
333 846,00
79 120,00
1 113 806,58
0,00
1 113 806,58

30%
7%
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC

* poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem
** dočasná skládka suti a bioodpadu
*** náklady na svoz košů, bobrů, svoz PETlahví, TETRAPACK, třídění odpadu, likvidace bioodpadu (pálení větví, štěpkování, kompostování), manipulace
s odpady - nakládky, značení čárovými kódy apod.
**** příspěvky na třídění odpadu od společnosti EKOKOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp

Analýza příjmů a nákladů odpadového hospodářství v roce 2017
Příjmy

Zdroj příjmu
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Částka
49 800,00
478 692,00
0,00
172 433,00
54 079,00

Celkem příjmy na likvidaci odpadu
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce
Suma

755 004,00
362 220,00
1 117 224,00

Struktura příjmů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

Výdaje

Účel výdaje
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
- z toho likvidace nebezpečných odpadů
- z toho velkoobjemový odpad
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC
Celkem výdaje na likvidaci odpadu
Přeplatek plátců do systému likvidace odpadů
Suma

Částka
209 042,00
356 864,00
21 213,00
335 651,00
104 835,00
47 131,00
15 629,00
31 502,00
378 612,00
20 740,00
1 117 224,00
0,00
1 117 224,00

Struktura výdajů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů
32%

63%

9%
4%

7%

7%

0%
23%

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

19%

2%

34%

Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC

* poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem
*** náklady na svoz košů, bobrů, svoz PETlahví, TETRAPACK, třídění odpadu, likvidace bioodpadu (štěpkování, kompostování), odvoz dřeva, manipulace
s odpady - nakládky, značení čárovými kódy apod.
**** příspěvky na třídění odpadu od společnosti EKOKOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp

Analýza příjmů a nákladů odpadového hospodářství v roce 2018
Příjmy

Zdroj příjmu
Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

Celkem příjmy na likvidaci odpadu
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce
Suma

Částka
55 000,00
480 143,00
0,00
93 708,00
42 288,00

671 139,00
613 923,48
1 285 062,48

Struktura příjmů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

Výdaje

Účel výdaje
Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
- z toho likvidace nebezpečných odpadů
- z toho velkoobjemový odpad
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC
Celkem výdaje na likvidaci odpadu
Přeplatek plátců do systému likvidace odpadů
Suma

Struktura výdajů obce Pozlovice
na likvidaci odpadů

6%

14%

0%

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

10%

29%

72%

8%

Částka
206 515,46
369 888,02
15 207,00
354 681,02
126 367,00
77 101,00
35 039,00
42 062,00
431 506,00
73 685,00
1 285 062,48
0,00
1 285 062,48

16%

6%

6%

33%

Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace odpadu z odpadového centra
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz OC
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba OC

* poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem
*** náklady na svoz košů, bobrů, svoz PETlahví, TETRAPACK, třídění odpadu, likvidace bioodpadu (štěpkování, kompostování), odvoz dřeva, manipulace
s odpady - nakládky, značení čárovými kódy apod.
**** příspěvky na třídění odpadu od společnosti EKOKOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp

Srovnání příjmů a výdajů za odpady v letech 2012 - 2018
Příjmy

Rok

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odvoz odpadu v sezóně (chataři)*
Příspěvky na třídění odpadů ****
Příjmy z prodeje tříděných odpadů (KASKON)

2012
57 120,00
418 141,00
0,00
91 996,00
44 648,00

2013
57 920,00
418 578,00
0,00
85 770,00
32 652,00

2014
53 360,00
435 280,00
0,00
119 375,00
29 894,00

2015
58 280,00
436 192,00
0,00
119 354,00
30 746,00

2016
46 880,00
467 156,00
0,00
115 225,00
23 818,00

2017
49 800,00
478 692,00
0,00
172 433,00
54 079,00

2018
55 000,00
480 143,00
0,00
93 708,00
42 288,00

Celkem příjmy na likvidaci odpadu

611 905,00

594 920,00

637 909,00

644 572,00

653 079,00

755 004,00

671 139,00

Výdaje

Rok

Odvoz a likvidace komunálního odpadu (popelnice)
Odvoz a likvidace tříděného odpadu z ekodvora
- z toho likvidace nebezpečných odpadů
Odvoz a likvidace odpadů z přehrady
Náklady na provoz ekodvora
- z toho mzdové náklady (včetně odvodů zdr. a soc. poj)
- z toho provozní náklady (voda, el. energie, materiál)
Nájemné za silážní žlab **
Náklady na svoz, třídění a likvidace ***
Opravy a údržba ekodvora

2012
196 377,88
302 354,60
39 261,00
74 814,58
65 525,00
17 220,00
48 305,00
9 000,00
263 975,00
24 100,00

2013
197 059,64
322 304,20
17 717,00
89 070,13
32 895,00
16 380,00
16 515,00
9 000,00
288 142,50
21 360,00

2014
181 256,88
352 582,00
24 305,00
107 623,97
26 418,00
16 575,00
9 661,00
0,00
313 685,00
76 679,00

2015
189 835,95
354 013,40
16 290,00
108 167,50
59 272,00
17 780,00
41 492,00
0,00
312 047,00
11 960,00

2016
206 062,51
314 102,07
14 586,00
109 065,00
71 611,00
14 396,00
57 215,00
0,00
333 846,00
79 120,00

2017
209 042,00
356 864,00
21 213,00
104 835,00
47 131,00
15 629,00
31 502,00
0,00
378 612,00
20 740,00

2018
206 515,46
369 888,02
15 207,00
122 839,00
77 101,00
35 039,00
38 534,00
3 528,00
431 506,00
73 685,00

Celkem výdaje na likvidaci odpadu

936 147,06

959 831,47

1 058 244,85

1 035 295,85

1 113 806,58

1 117 224,00

1 285 062,48

Pozn.: * poplatek byl zrušen a nahrazen paušálním poplatkem, ** dočasná skládka suti a bioodpadu, *** náklady na svoz košů, bobrů, PETlahví, kompostování, štěpkování, značení elektroodpadu apod., **** příspěvky od EKO-KOM, Asekol,
Elektrowin, Ekolamp

Vývoj příjmů z odpadů v letech 2012 - 2018

478,69

500,00
450,00

435,28
418,14

436,19

Vývoj výdajů za odpady v letech 2012 - 2018

480,14

467,16

418,58

400,00

Výdaje v tis. Kč

Příjmy v tis. Kč

350,00
300,00
250,00
172,43

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

92,00

57,12
44,65
2012

85,77

57,92

119,38

53,36

119,35

58,28

32,65

29,89

30,75

2013

2014

2015

Rok

115,23

46,88
23,82
2016

Poplatky za žetony na popelnice
Paušální poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Příspěvky na třídění odpadů
Příjmy z prodeje odpadů

93,71

49,80
54,08
2017

55,00
42,29
2018

450,00
425,00
400,00
375,00
350,00
325,00
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
0,00

431,51
352,58
302,35

322,30

333,85

378,61

369,89

356,86

288,14
263,98

354,01

197,06

313,69

312,05

181,26

189,84

314,10

206,06

209,04

206,52

196,38

65,53

76,68

59,27

71,61

79,12

32,90

47,13

24,10
21,36
2012

2013

26,42
2014

73,69

20,74

11,96
2015

77,10

2016

Rok
Výdaje za odvoz a likvidaci odpadu z popelnic
Výdaje na likvidaci odpadu z odpadového centra
Výdaje na provoz odpadového centra
Ostatní výdaje na svoz, likvidaci a třídění odpadů
Opravy a údržba odpadového centra

2017

2018

