Informace Zastupitelstva obce Pavlov - ke svozům KO
Množství odpadů svezených společností AVE Kladno a uložených na skládku,
vyprodukované v naší obci v roce 2021.
Výsledky za měsíce listopad a prosinec, kdy zde na zkoušku začala svozová firma
provádět svozy KO vozidlem vybaveným k vážení odpadu, jsme obdrželi až koncem
února letošního roku.
za 4 měsíce leden - duben 2021
MNOŽSTVÍ V TUNÁCH: 11,74
VYPRODUKOVANÝCH % Z POVĚŘENÍ 28,92 %.
za 6 měsíců leden - červen 2021

podíl množství t/1 měsíc

11,74
2,935

Rozdíl mezi červen – duben
vyvezeno za květen + červen

MNOŽSTVÍ V TUNÁCH: 19,32
VYPRODUKOVANÝCH % Z POVĚŘENÍ: 47,59 %
za 7 měsíců leden - červenec 2021
MNOŽSTVÍ V TUNÁCH : 22,16
VYPRODUKOVANÝCH % Z POVĚŘENÍ: 54,58 %

podíl množství t/1 měsíc

7,58
3,79

Rozdíl mezi červen – červenec
vyvezeno za červenec
2,84

za 8 měsíců leden - srpen 2021
MNOŽSTVÍ V TUNÁCH: 25,09
VYPRODUKOVANÝCH % Z POVĚŘENÍ: 61,80.%

Rozdíl mezi červenec - srpen
vyvezeno za srpen
2,93

dohromady za 10 měsíců leden - Říjen 2O21
MNOŽSTVÍ V TUNÁCH: 31,81
VYPRODUKOVANÝCH % z POVĚŘENÍ: 78,35 %

Rozdíl mezi srpen - říjen
vyvezeno za září - říjen
podíl množství t/1 měsíc

CELKEM ZA ROK 2021
MNOŽSTVÍ V TUNÁCH: 34,9
V KILOGRAMECH 34 900 kg

6,72
3,36

Rozdíl mezi říjen - prosinec
vyvezeno za listopad - prosinec
3,09
podíl množství t/1 měsíc
1,545

Pokud celkové množství KO za rok 2021 rozpočteme na 200 obyvatel, potom odevzdané
průměrné (poměrové) množství na jednu osobu a kalendářní rok nebo měsíc činilo:
Průměrné množství KO na 1 osobu/rok = 34 900 : 200 = 174,5 kg
Poměrové množství KO na 1 osobu/měsíc = 174,5 : 12 = 14,54 kg
V prosinci 2020 byl přijat nový zákon o odpadech a v souvislosti s tímto vznikla obcím
povinnost přijmout s účinností od 1. 1. 2022 novou vyhlášku o poplatku za odpady s tím, že
poplatek se vybírá buď za hmotnost vyvezeného odpadu nebo za objem vyvezeného odpadu
nebo za sjednaný objem vyvezeného odpadu. Vzhledem k tomu, že svozová společnost
umožnila obci vážení odpadu vyváženého z jednotlivých nádob, vedení obce předpokládalo,
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že bude za vyvezený odpad platit podle váhy vyvezeného odpadu, a proto doporučila přijetí
vyhlášky o platbě za hmotnost odloženého odpadu.
Předpokládalo se, že pokud by byl dodržen přístup poplatníka jako v roce 2021, kdy každý
poplatník měl možnost za 1 rok využít 6 vývozů 120 litrové nádoby, vycházel by poplatek na
poplatníka při naplnění 1 nádoby 14kg KO na 479,-Kč/rok.
Tedy by vycházel přibližně stejně jako v roce 2021.
Příklad:
6vývozů x (14kg x 5,70Kč/kg) = 479Kč
Novou vyhlášku bylo s ohledem na její účinnost od 1. 1. 2022 nezbytné přijmout nejpozději
počátkem prosince 2021. Obec ji však schválila na začátku října, ale od svozové společnosti
obdržela ceník na rok 2022 až v průběhu prosince 2021. Tedy po schválení vyhlášky obce,
kdy již pro rok 2022 nebylo možno tuto vyhlášku měnit (stanovisko MV a MF).
Vedení obce též v době schvalování OZV nemohlo předpovídat chování jednotlivých
poplatníků, kteří dle možností četnosti svozů bez známky, si zaměňují možnost vyvážet, za
povinnost vyvážet a dochází tak k rozdílům v množství KO ve sběrné nádobě
od 0,5 do 47,5 kg.
Až na základě ceníku obdrženého od svozové společnosti v polovině prosince roku 2021, se
obec dozvěděla, že bude platit poplatek za vyvezení jedné nádoby 54,- Kč za nádobu bez
ohledu na její hmotnost, na množství separovaného odpadu a daně stanovené státem ve výši
0,50 Kč/kg odpadu.
Až v praxi se ukázalo, že to vede k velkému nesouladu toho, co platí plátci poplatku za vývoz
jedné nádoby a jaké jsou reálné náklady obce, na vývoz této nádoby.
Lze to ilustrovat na 2 případech:
1.
plátce poplatku si nechá vyvést nádobu obsahující 4 kg odpadu a za tento vývoz
zaplatí dle vyhlášky 4 x 5, 70 = 22,80 Kč, ale náklady obce na tento vývoz činí 54 + (4
x 0,50) = 56 Kč, tedy obec doplatí 33,20 Kč z rozpočtu obce a nemá uhrazenu
poměrnou část na likvidaci separovaného (tříděného) odpadu.
2.

plátce poplatku si nechá vyvést nádobu obsahující 40 kg odpadu a za tento vývoz
zaplatí dle vyhlášky 40 x 5, 70 = 228,00 Kč, ale náklady obce na tento vývoz činí 54 +
(40 x 0,50) = 74 Kč, tedy plátce poplatku zaplatí obci o 154 Kč více, než jsou
skutečné náklady obce bez uhrazení poměrné části na likvidaci separovaného
(tříděného) odpadu.

Cena za vývoz 1 nádoby, s uhrazením poměrné části na likvidaci separovaného (tříděného)
odpadu se dá odvodit z počtu vývozů na poplatníka a výše loňského poplatku, na částku
80,- Kč obcí vynaložených nákladů. Příklad: 480 : 6 = 80Kč
Skutečný počet vývozů, ani skutečné množství odevzdávaného odpadu ve sběrné nádobě při
vývozu, bylo v roce 2021 pro obec neznámé a nezjistitelné.
Je třeba vzít v úvahu, že cena za vývoz sběrné nádoby vychází ze 3 nákladových položek s
případnou regulací zákonem:
1. Cena za svoz dle ceníku svozové firmy - výsyp a manipulace s popelnicí, svoz, skládkovné
2. Poplatek za uložení na skládku
daň odváděná státu
3. Poměrná část na likvidaci separovaného (tříděného) odpadu výsyp a manipulace s nádobou, svoz, vytřídění v AVE
Pouze všechny tyto 3 položky jsou součástí poplatku hrazeného plátcem.
Hradí se z nich cena svozů spol. AVE a státu poplatek (daň) za uložení na skládku.
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DOPORUČENÍ ZO !!!
V dalším období je nutné předávat k vývozu pouze plně naplněné nádoby, s co
největším množstvím KO.
Nejlépe, aby vysypávané množství KO z nádoby bylo od 14 kg výše.

V dalším svozovém období letošního roku je potřebné, aby všichni dodržovali
menší frekvenci vývozů, s co největším množstvím KO v nádobě.
Aby tak docházelo při svozu k výsypům nádob pod 10kg jen výjimečně.
Z výše uvedených důvodů, zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání
konaném dne 23.3.2022, ve svém usnesení č. 2/03/2022/1, doporučuje při
vyúčtování poplatku počátkem roku 2023 odstranit vzniklé výrazné přeplatky
za svoz KO nad skutečně požadované náklady (poplatková povinnost) a obcí
vynaložené náklady, vrátit plátci poplatku formou daru.
Pro odstranění nesrovnalostí mezi cenou za vývoz popelnice a placením
poplatku za váhu, do budoucna (od roku 2023) navrhuje vedení obce přijmout
s platností od 1. 1. 2023 novou vyhlášku založenou na platbě za objem nebo za
sjednaný objem odpadu s tím, že by svozy dále probíhaly pouze s váhou
zabudovanou ve svozovém vozidle, aby obec měla informace o svezeném
množství KO, za které odvádí poplatek státu.
Toto řešení je pro obec jednodušší, ta tímto nemusí řešit míru naplnění
popelnice. Množství odevzdávaného KO ke svozu si volí každý sám.
Za každý svoz podle objemu popelnice, ale bez rozdílu množství odpadu v ní,
plátce poplatku zaplatí cenu svozu stanovenou obcí dle platné OZV.
Příklad:
Pokud bude v obci OZV stanovena cena na 1 litr nádoby tak, aby v ní byly
zahrnuty všechny 3 nákladové položky, a to příkladně u nádoby s objemem
120litrů, na celkovou cenu za jeden výsyp 80Kč, tu tak ve výsledku plátce obci
uhradí bez rozdílu odevzdávaného množství KO v nádobě uloženém.
Pokud autem navážené množství KO v poloprázdné nádobě bude činit 1 nebo
40 kg, Plátce za toto navážené množství v kg musí zaplatit oněch 80Kč
stanovených OZV obce podle objemu popelnice v litrech.
Obec zaplatí za uložení na skládku poplatek pouze za navážené množství
v kilogramech nebo v tunách.
Pro informaci ještě uvádíme svezené množství KO v roce 2022:
leden 1 970 kg;

únor

1 557 kg;

březen

2 526,5 kg
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