PLATBY V OBCI V ROCE 2021

Poplatek za svoz odpadu







900 Kč/rok/1osoba
900 Kč/rok/nemovitost, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
Obecní úřad upřednostňuje bezhotovostní platby na účet č. 115-7155920217/0100. Do
variabilního symbolu uvádějte číslo popisné a do zprávy pro příjemce jména osob, za které
poplatek hradíte
V případě platby poplatku v hotovosti vás žádáme o placení v kanceláři obecního úřadu od
1.2.2021 do 31.3.2021, vždy v úředních hodinách
Známka na popelnice: při platbě v hotovosti obdržíte okamžitě, při platbě bezhotovostně vám
bude známka doručena do poštovní schránky během posledního březnového týdne; do konce
března bude svozová společnost Nykos, a.s. svážet nádoby se známkami na rok 2020

Poplatek za psa



Zůstává ve stejné výši, tj. 100 Kč za každého psa
Poplatek za psa můžete platit stejným způsobem jako poplatek za odpady; do zprávy pro
příjemce uveďte „pes + číslo popisné“

V případě obou výše uvedených poplatků platí pro poplatníka ohlašovací povinnost.
Odpady – povinnost oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. do 15 dnů od
koupě nemovitosti, případně při přihlášení k trvalému pobytu do jiné než vlastní nemovitosti, např. v případě
nájmu apod.
Pes – povinnost platit za psa vzniká od dovršení 3 měsíců věku psa, ohlašovací povinnost obecnímu úřadu je
15 dnů od vzniku povinnosti platit poplatek
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STOČNÉ 2021









Stočné pro rok 2021 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 11.11.2020 ve výši 41,82 Kč bez DPH,
tj. při současné sazbě DPH pro stočné 10% 46 Kč vč. DPH za 1 m3 odpadních vod. Stočné v Tatcích
přepočítáváme podle směrných čísel na 1 osobu a to proto, že nemáme vodovod a tedy neměříme
množství spotřebované vody, od kterého jiná města odvozují také množství odpadních vod. Směrným
číslem je průměrné množství odpadních vod dané vyhláškou, a to je 36 m 3 na osobu a rok. Tímto
způsobem vypočítáme stočné na 1 osobu, které je pro rok 2021 ve výši 1656 Kč za rok.
Způsob platby stočného: stočné hraďte na základě vystavených faktur. Povinnost vystavovat faktury
vznikla obci v roce 2020, kdy se obec stala plátcem DPH. Hraďte, prosím, přesné částky uvedené na
faktuře s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo faktury.
Proč je tak dlouhé časové období (4 měsíce) od vystavení faktury do její splatnosti? DUZP (datum
uskutečnění zdanitelného plnění – podle zákona o DPH) nastává 1. dne období, kdy začínáme službu
poskytovat, v našem případě tedy 1. den daného čtvrtletí. Datum splatnosti jsme ponechali až po
skončení období, ve kterém službu poskytujeme, tedy poslední den v měsíci, který následuje po
ukončení kalendářního čtvrtletí. Příklad: stočné za období leden – březen, tedy 1. čtvrtletí roku. DUZP
nastává 1. ledna, datum splatnosti je 30.4. Z toho vyplývá, že pro každého z nás je důležité
pouze datum splatnosti, nikoli DUZP nebo datum vystavení faktury.
Termín doručení faktury: fakturu doručujeme na začátku měsíce, ve kterém nastává její splatnost

SBĚR, TŘÍDĚNÍ A SVOZ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ 2021
Jak jsem již informovala v prosincovém plátku, došlo na konci roku ke schválení dlouho očekávaného zákona
o odpadech. Zákon, na kterém se pracovalo dlouhá léta, bohužel, přinesl více problémů než konkrétních
řešení pro vyšší míru recyklace, ke které jsme se jako Česká republika zavázali. Zákon stanovuje termín
ukončení skládkování v roce 2030 (jedná se o odpady, které mohou být dále vytříděny a zrecyklovány) a
s okamžitou platností zakazuje ukládat na skládky prakticky veškeré zbytky z třídění komunálních odpadů.
Nejvíce to pocítíme u plastů, protože pro recyklaci se v současné době hodí pouze PET lahve nebo tvrdé
plasty např. od pracích prostředků. A co s tím zbytkem, kterého je až 70% celkového objemu plastů? Do
roku 2020 se tyto „zbylé“ plasty energeticky využili například v cementárnách nebo se skládkovaly. To už
nebude možné. Co se tedy stane? Budeme muset omezit systém třídění? A budou tyto plasty končit ve
spalovnách? Jak to ale koresponduje s našimi závazky třídění a recyklace? Promítly se do nového zákona
zájmy vlastníků spaloven, kteří potřebují mít zajištěné vyhovující hoření odpadů?
Zákon dále stanovil postupné navyšování skládkovacího poplatku. Již několikrát jsme o tomto poplatku
psali. Skládkovací poplatek je součást celkové ceny za ukládání komunálního odpadu na skládky. V minulosti
byla jeho výše 500 Kč a celý tento poplatek zůstával příjmem obce, na jejímž katastru skládka byla. Podle
nového zákona se tento poplatek poměrově dělí mezi obec se skládkou a Státní fond životního prostředí.
Poplatek se postupně navyšuje, a to od 800 Kč v roce 2021 až na 1850 Kč v roce 2029. Podle výše
skládkovacího poplatku je snadné si odvodit, jakým směrem se nutně musí posunovat výše poplatku za
sběr a svoz odpadů.
A co dál? Samozřejmě se musíme řídit platnou legislativou, ať už si o ní myslíme cokoli. Stále má smysl
třídit a z odpadu, který bude končit na skládce dostat opravdu co nejvíce. Naše cesta, kterou jsme se vydali
již před 5 lety, byla správná. Vytřídit co nejvíce a hlavně dostat ze směsného komunálního odpadu to
nejtěžší. Především bioodpad, a to nejen trávu a odpad ze zahrad, ale i odpad kuchyňský a také sklo. Nejen
kvůli ceně, ale proto, že sklo je surovina, která se dá v podstatě donekonečna znovu a znovu zpracovávat
a kuchyňský bioodpad nemusí končit na skládce, ale na kompostárně a v kvalitním kompostu ho znovu
využijeme.
Na systému odpadového hospodářství stále pracujeme a stále se vyvíjí a postupně se i mění naše pohledy
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na některé věci. V minulosti jsme plánovali úplně zrušit místa s kontejnery, a to především kvůli nepořádku
kolem nich a také proto, že jsme se domnívali, že popelnice u našich domů budou dostačující. Rok 2020 a
pandemie koronaviru náš pohled změnily. Lidé začali pracovat z domova, děti nechodí do škol a odpad se
z firem a škol přesunul do našich obecních nádob. Místa pro kontejnery nebudeme rušit, ale změníme je.
Kontejnery přemístíme od hlavních komunikací do vedlejších ulic. Za současného stavu naše kontejnery
často využívají lidé, kteří naší obcí pouze projíždí a kromě nepořádku kolem je vytříděný odpad
znehodnocován jiným druhem odpadu. Zatím plánujeme vytvořit 3 místa pro kontejnery. Jedno zůstane
zachováno, a to je v ulici Ke Hřišti před vjezdem do sběrného dvora. Další místa vzniknou V Chaloupkách
před bývalou hospodou a v ulici K Jezírku. Kontejnery budou na tato místa přesunuty na začátku února.
Stávající místa v ulici Pečecká, Kouřimská a Hořanská budou zrušena. Pokud budete mít pocit, že ke
sběrným místům máte daleko, řekněte nám o tom. Hlavním způsobem třídění odpadů zůstává třídění do
popelnic, které máme všichni doma. Kontejnery, prosím, berte pouze jako záložní způsob třídění, kdy vám
nádoby doma nestačí. K dispozici je také sběrný dvůr, který je významným doplňkem odpadového
hospodářství v obci.
Odpovědnost za likvidaci odpadů má ze zákona obec. Obec se stává vlastníkem odpadu svých občanů.
Obec tedy musí nastavit systém odpadového hospodářství, zajistit dostatečnou kapacitu nádob, umožnit
třídění a také ho vyžadovat. A samozřejmě udělat systém příjemnější. A ten máme. Můžeme třídit doma, a
to do nádob, které zaplatila obec. Provozujeme sběrný dvůr. Máme kontejnery na větší množství bioodpadu,
provozujeme zpětný sběr elektrospotřebičů atd. Ale je potřeba si uvědomit, že nejvíce práce na nás. Na
každém z nás. Nádoby máme u nosu, ale je potřeba je vyvézt ven na ulici v den svozu. Někdy se může
stát, že nádoba nestačí, většinou se to stává u plastů, potom můžeme použít pytle. Pokud pytel nechcete
měsíc skladovat doma, můžete ho odvézt na sběrný dvůr. Stejné je to s bioodpadem. Nestačí vám vaše
popelnice? Domluvte si odvoz do kontejnerů u ČOV.
A co přemýšlet o předcházení vzniku odpadů? To je další level smýšlení o odpadech. Co tedy třeba
kompostovat? Takový kompost se vždycky na zahrádce hodí. Víte, že třeba popel ze dřeva je skvělým
materiálem pro kompostování? Nebo i když nekompostujete a ani se na to nechystáte tak popel ze dřeva
patří do popelnice na bioodpad? Zrovna tak odpad z kuchyně. Popelnice na bio nejsou jen na odpad ze
zahrad, ale patří sem i odpad kuchyňský. Všimli jste si někdy, kolik bioodpadu v našich kuchyních
vyprodukujeme?
Nebo další využití věcí nebo spotřebičů, které už nechcete. Jak se říká, každé zboží má svého kupce a každá
věc si najde svého majitele. Co vy nechcete, po tom možná někdo jiný touží. Koupili jste si novou televizi
jenom proto, že jste chtěli větší a víte, že ta stará stále funguje? Nechce se vám prodávat ji na internetu
nebo ve facebookových skupinách? Odvezte ji na sběrný dvůr a řekněte tam Martinovi o tom, že je stále
funkční. Možná zrovna někdo takovou shání a bude mít radost.
Když půjdeme dále…zkusili jste už někdy nakupovat do vlastních obalů? Nechali jste si do vlastní lahve
stočit kvalitní olej nebo do svoji dózy nasypat pohanku? Máte svoji hezkou nákupní tašku, kterou stále
vozíte s sebou a pak nepotřebujete igelitky ani papírové tašky z obchodu? Napadlo vás ušít si svoje krásné
bavlněné nebo lněné sáčky na ovoce nebo zeleninu? Ne? Mě ano, ale nemyslete si, zvyk je železná košile
a často v obchodě zjistím, že nákupní taška zůstala doma. Je to běh na dlouhou trať. Stali jsme se silně
spotřební společností a zvykli jsme si na jednorázové věci. Použij a vyhoď. Je čas na změnu, přátelé. Nejen
proto, že jinak se za likvidaci odpadů nedoplatíme, ale také proto, že si to naše planeta zaslouží. Když už
nic jiného, měli bychom si uvědomit, jak jsme za poslední století tu naši planetu zaneřádili.

VYÚČTOVÁNÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ ZA RO 2020
VÝDAJE
Svoz SKO
Odstranění SKO
Svoz BIO
Odstranění BIO

CENA ZA ROK
160 871
199 797
160 871
45 575
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Svoz plast
Odstranění plast
Svoz papír
Odstranění papír
Svoz sklo
Odstranění sklo
Pronájmy kontejnerů a nádob
SBĚRNÝ DVŮR
Odvoz velkoobjem
Odstranění velkoobjem
Svoz suť
Odstranění suť
Odstranění BIO – kontejnery
ČOV
Nebezpečné odpady
svoz+odstranění
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY
Poplatky občané
Odměny za třídění EKO-KOM
Příspěvek svazku obcí NY-KO na
odstranění plastů
PŘÍJMY CELKEM
Z ROZPOČTU OBCE

73 560
32 244
73 560
523
73 560
0
61 376
14 623
21 551
6 021
27 010
7 484
20 725
979 351
503 700
192 216
25 420
721 336
258 015

Cena jednoho svozu odpadů vychází v průměru na cca 6 100 Kč. Pokud bychom tedy uvažovali o přidání
svozu plastů na čtrnáctidenní (nyní je měsíční) je to o 12 svozů více, tedy částka systému by se navýšila o
73 200 Kč za rok. V letošním roce dojde k navýšení částky za skládkování, to je již nyní zřejmé a určitě
bude navýšena cena za odstranění plastů (viz článek výše). Zkusíme letos změnit stanoviště kontejnerů a
nějaké kontejnery na plasty přidat a zároveň zůstane zachována možnost pytlového sběru, případně odvoz
na sběrný dvůr.

************OČKOVÁNÍ SENIORŮ STARŠÍCH 80 LET***********
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