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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 

 

 

    Platby (v Kč) za :      2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- odvoz popelnic            239 962 291 370 251 720 256 706 278 566 285 590 

- tříděný odpad (sklo, plasty,papír) 57 771 98 532 59 700 39 963 39 434 44 653 

- nebezpečný odpad (2x ročně) 46 661 15 124 17 079 19 893 32 271 17 891 

- kontejnery (2x ročně) 56 955 76 755 84 236 68 865 92 801 53 522 

Výdaje za odpady celkem  401 349 481 781 412 735 385 427 443 072 401 656 

- příjem - odměna za třídění 19 606 31 200 35 961 34 773 41 733 43 039 

- příjem - občané 185 415 172 207 202 329 204 982 221 812 210 270 

- příjem - od podnikatelů 19 000 31 500 14 500 15 000 15 500 13 500 

Příjem za odpady celkem 224 021 234 907 252 790 254 755 279 045 273 388 

      Dofinancování z města -177 328 -246 874 -159 945 -130 672 -164 027 -134 847 

 

 
 Ztráta přes 134 tisíc je druhý nejlepší hospodářský výsledek od roku 2004. V roce 2012 je výše 

uvedený přehled a suma dofinancovaná z rozpočtu města částečně ovlivněna menším objemem 

nebezpečného odpadu, než byl v letech předchozích. Dalším faktorem je optimalizace vývozu 

velkoobjemových kontejnerů, kdy jsme po vyhodnocení předchozích let přistoupili na nabídku a 

spolupráci s Technickými službami Toužim. Kontejnery jsou sice objemově menší než od společnosti 

AVE CZ K.Vary, ale i četnější vývoz je díky celkovým cenám za dopravu ekonomicky pro město 

výhodnější. 
 

 I v loňském roce jsme Vás „zásobovali“ v našem Občasníku reklamními letáky a články 

k problematice recyklace odpadů pro firmu Elektrowin a.s., Praha. Díky tomuto jsme od této společnosti 

vyinkasovali maximální možnou částku a to ve výši 5.000,-Kč/rok. 
 

  V roce 2012 jsme nedokázali vybrat na poplatcích za komunální odpad od občanů, majitelů 

nemovitostí a podnikatelů, kteří využívajících náš odpadový systém, částku v celkové výši 1.900,-Kč. 

V lednu byla jedna ze dvou pohledávek uhrazena a tak je v současnosti za rok 2012 dluh pouze v částce 

400,-Kč, kdy se na vymožení pracuje. 
 

 Ke dni 1.2.2013 jsou evidovány veškeré pohledávky i za roky předchozí v celkové výši 2.500,-Kč 

-  i takto nízké sumy se snažíme exekučně vyřídit.   
 

 Zvýšením sazby DPH a také cenou pohonných hmot, která se ve fakturaci této činnosti značně 

odráží, bylo s dodavatelem služeb pro rok 2013 odsouhlaseno navýšení o 3,5%.  
 

 V loňském roce byla uzákoněna možnost navýšení místního poplatku až na 1.000,-Kč/osoba/rok, 

které zastupitelé Krásného Údolí zatím nevyužili a vyhlášku s částku 500,-Kč/osoba/rok jsme neměnili. 

Snažíme se všemi dostupnými kroky a opatřeními šetřit rozpočet města. Díky úsporám v jiných 

kapitolách rozpočtu nebudeme pro letošní rok místní poplatky za odpady a psy navyšovat. 
 

V souvislosti s vybíráním poplatků Vás upozorňuji na povinnost úhrady poplatků za komunální 

odpad i za psy do konce měsíce června 2013.  

 
            M.Frank 

 


