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Odpadové hospodářství – Krásné Údolí a Odolenovice 

 

    Platby (v Kč) za :      2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- odvoz popelnic            291 370 251 720 256 706 278 566 285 590 294 036 

- tříděný odpad (sklo, plasty,papír) 98 532 59 700 39 963 39 434 44 653 52 690 

- nebezpečný odpad (2x ročně) 15 124 17 079 19 893 32 271 17 891 14 976 

- kontejnery (2x ročně) 76 755 84 236 68 865 92 801 53 522 38 822 

Výdaje za odpady celkem  481 781 412 735 385 427 443 072 401 656 400 524 

- příjem - odměna za třídění 31 200 35 961 34 773 41 733 43 039 39 186 

- příjem - občané 172 207 202 329 204 982 221 812 210 270 203 867 

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

Příjem za odpady celkem 234 907 252 790 254 755 279 045 273 388 258 053 

      Dofinancování z města -246 874 -159 945 -130 672 -164 027 -134 847 -142 471 
 

 Ztráta přes 142 tisíc je třetí nejlepší hospodářský výsledek od roku evidování těchto nákladů, tj. od 

roku 2004. Nadále je dodržován trend nižší nákladovosti za nebezpečný a velkoobjemový odpad, kdy je toto 

důkazem již určitého vyvezení veškerého nashromážděného odpadu v domácnostech. Nemalá uspořená 

částka je i díky optimalizaci kontejnerů s Technickými službami Toužim.  

 I v roce 2013 jsme uveřejňovali v Občasníku reklamními letáky a články k problematice recyklace 

odpadů pro firmu Elektrowin a.s., Praha. Za tuto činnost jsme fakturovali opět částku 5.000,-Kč/rok. 

  Jak je uvedeno v úvodu tohoto Občasníku, máme za loňský rok (k 31.12.2013) pouze dvě 

pohledávky a to v celkové výši 1.050,-Kč - obě jsou v současnosti již uhrazeny.  

 V průběhu podzimu jsem opakovaně vstoupil v jednání i s konkurenčními firmami řešící 

problematiku odpadů s hlavní snahou – snížení nákladů a ztrátovosti. Výsledkem a rozhodnutím 

zastupitelstva města je ponechání stávající Vyhlášky o místních poplatcích beze změn. A tak i pro letošní rok 

zůstává v Krásném Údolí v platnosti částka 500,-Kč/osoba/rok jako poplatek za odpadové hospodářství.  

Na závěr Vás upozorňuji na povinnost úhrady poplatků za odpad i za psy do konce měsíce června.  
            M.Frank 
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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 
 

 Po nezbytných administrativních pracích s výměnou registračních průkazů mužstvo zahájilo jarní 

část sezóny 2012-2013 a bohužel navázalo na podzim. Ač svojí snahou chtělo udělat změny s výsledky 

zápasů, prostě se to nedařilo. Po odehrání jara skončilo na 7. místě s 4 výhrami, 2 remízami, 18 prohrami a 

skórem 40:83 dosáhlo 14 bodů. 

           V měsíci červenci oslavil náš člen a zároveň hlavní pořadatel Pavel Krbec své životní jubileum 65 let. 

 Po nezbytných jednáních v zajištění hráčů na hostování začala sezóna 2013-2014 podzimem. 

Přihlásilo se osm mužstev a hraje se dvoukolová první část, která se dohrává na jaře a pak se mužstva rozdělí 

po čtyřech do dvou skupin podle umístnění z první části. Ve většině zápasů nás soupeř přehrával, ale byly i 

zápasy, kdy hráči podali maximum a byl to hezký fotbal. Po odehraných deseti zápasech přezimuje na 8. 

místě s 1 výhrou, 1 remízou, 8 prohrami a skórem 12:39 dosáhlo 4 bodů. 

 Podle nového občanského zákona se od nového roku ruší občanská sdružení a přechází pod spolky. 

Bude nutné upravit stanovy možná zvolit jiný výkonný výbor, ale to teprve ukáže zákon v praxi, jak moc se 

projeví v tělovýchově. 

 Závěrem poděkování lidem, kteří se podílejí na hladkém průběhu soutěží. 

 

    Předseda TJ Dvořák Zdeněk 

 


