
Přehled  financí  odpadového  hospodářství  v obci 
 

                                     Občasník č. 1/09 obce Krásné Údolí – str. č. 2 
  

            Platby za : 2004 2005 2006 2007 2008 
 odvoz popelnic            134.865 Kč 198.003 Kč 239.279 Kč 239.962 Kč 291.370 Kč 

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír)  29.416 Kč 49.087 Kč 46.191 Kč 43.548 Kč 98.532 Kč 

 nebezpe čný odpad  ( 2 x ro čně ) 37.818 Kč 43.697 Kč 44.431 Kč 46.661 Kč 15.124 Kč 

 kontejnery  ( 2 x ročně ) 33.180 Kč 55.472 Kč 40.108 Kč 57.771 Kč 76.755 Kč 

Výdaje za odpady celkem  235.279 Kč 346.259 Kč 370.009 Kč 387.942 Kč 481.781 Kč 

 příjem - odm ěna za třídění 11.016 Kč 16.019 Kč 23.262 Kč 14.885 Kč 31.200 Kč 

 příjem - vybráno od ob čanů 186.115 Kč 189.409 Kč 183.691 Kč 204.415 Kč 203.707 Kč 

Dofinancování z rozpo čtu -38.148 Kč -140.831 Kč -163.056 Kč -168.642 Kč -246.874 Kč 
      

  rok 2006 - 41,50 Kč   (110 litrů)  
  rok 2007 - 43,50 Kč   (110 litrů)  

  
rok 2008 - 43,50 Kč   (120 litrů) 
rok 2009 - 50,03 Kč   (120 litrů)  

      
Zpracovali : L.Drbalová, M.Frank 

 
Odpadové   hospodářství  v  obci 
 
 

         Určitě Vás překvapila čísla a sumy ve výše uvedené tabulce. Každý rok je opakovaně ze 
strany snad všech obcí a jejich rozpočtů dofinancováváno celé odpadové hospodářství a nejinak 
je tomu i v Krásném Údolí. U nás se loni jednalo o výdaj ve výši cca 6,5% z rozpočtu obce. 
 
 

           Od letošního roku došlo na základě Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. k navýšení 
základního poplatku za komunální odpad ze 400,-Kč na 500,-Kč za tunu. Dále byla přiznána 
Českým statistickým úřadem 6% míra inflace a tím také další nárůst cen služeb spojených 
s nakládáním a uložením odpadů. 
 
 

            Po předběžných propočtech v nových cenách pro rok 2009 jsme došli k „hrozivé“ částce 
přes 440.000,-Kč, se kterými se musí letos počítat v obecním rozpočtu na dofinancování odpadů. 
 
 

            Z tohoto důvodu využilo zastupitelstvo obce svého práva a navýšilo poplatek za 
odstraňování  odpadů na částku 500,-Kč/osoba/rok. (viz Obecně závazná vyhláška obce 
Krásné Údolí č.1/2008, o místních poplatcích, která nabyla účinnost dne 1.1.2009). Jedná se o 
opatření nepopulární, ale skutečně nutné! 
    
           

             Dalším krokem pro snížení celkových nákladů je ponížení počtu sběrných míst tříděného 
odpadu a lepší využívání pravidelných svozů. Plnění kontejnerů bylo v poslední době sledováno 
a od 1.2.2009 došlo ke změně - některá sběrná místa v obci byla zrušena. Věříme, že na Vaše 
třídění odpadů toto nebude mít negativní vliv.  
 
 

               K této problematice absolvovali starostka obce a místostarosta několik jednání s dalšími 
dodavateli služeb k separovanému odpadu (nyní zajišťuje veškeré odpady – fa.AVE CZ). V 
současnosti očekáváme cenové nabídky a budeme hledat co nejoptimálnější poměr  faktorů - 
objem nádob na třídění / četnost vývozu / cena. Po vyhodnocení bude dále celá záležitost 
smluvně řešena. 
 

                              M.Frank  


