Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr v obci
Troubky za rok 2021
Svoz jednotlivých odpadových komodit zabezpečuje společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. Praha, provozovna Olomouc. Svoz a likvidaci nebezpečných odpadů pak
pro obec zajišťuje společnost Biopas spol. s r. o. Kroměříž. Svoz elektrozařízení zajišťují
společnosti Asekol – malé elektrospotřebiče, Elektrowin – velké elektrospotřebiče, Ekolamp osvětlovací technika. V březnu 2022 bude systém odpadového hospodářství v obci doplněn
o kontejner na sběr oděvů a textilu, který bude umístěn u pošty. Na sběrném dvoře budou
rovněž tříděny oděvy a textil, které bude dále přebírat společnost Dimatex CS, Stráž nad
Nisou. Na sběrném dvoře dále přibyl kontejner na dřevo, které je odvážen do společnosti
Bergasto Suchonice k dalšímu zpracování.
V obci je mimo sběrného dvora, kde je možné odpady soustřeďovat dle stanoveného
časového rozpisu, zřízeno 11 sběrných míst pro oddělitelné složky komunálního odpadu
a 15 sběrných míst pro bioodpad.
Zavedením systému ECONIT byl zrušen stávající motivační systém. Tímto systémem byly
vyřešeny problémy s evidencí a fakturací vyprodukovaného směsného komunálního odpadu
a jeho vytříděných složek, které byly v minulých letech. Informace z tohoto systému poté
slouží jako podklad pro fakturaci svezeného odpadu, které zasíláme svozové společnosti. Od
zavedení nového motivačního programu bylo prozatím upuštěno. V následujícím období bude
možné opětovně zavést motivační systém, který však zohlední všechny změněné okolnosti,
především nárůst cen za svoz.
Další problém, který byl v roce 2021 řešen s přesahem do roku 2022 je ukončení provozu
kompostárny a zavedení nového systému nakládání s bioodpadem. Do jednotlivých
domácností v naší obci byly distribuovány informace k navrhovanému novému systému.
Doručené informace od občanů budou vyhodnoceny a stanovena konečná podoba nového
systému, který bude postupně uváděn do praxe. Předpokládám, že řešení problému
s kompostováním bude tématem pro příští volební období.
Nyní si dovoluji seznámit vás s množstvím vyprodukovaného odpadu s přihlédnutím
k výdajům a příjmům za jednotlivé komodity.
Hlavní položkou ve vyprodukovaném množství odpadu v obci je „Směsný komunální
odpad“, který byl vyprodukován v množství 333 t. (v roce 2020 344 t, v roce 2019 323 t,
v roce 2018 327 t). Ve srovnání s rokem 2020 tak došlo ke snížení o 11 tun.
Cena svozu a likvidace SKO firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. za rok 2021
činila částku 931 180,-Kč V roce 2020 to bylo 733 470,-Kč, což je nárůst o 197 710,-Kč.
S položkami týkajícími se plateb za vytříděné složky komunálního odpadu se jedná
o celkovou částku 1 136 162,- Kč. (V roce 2020 se jednalo o celkovou částku 941 616,- Kč
a nárůst tak tedy činí 194 546 Kč. V roce 2019 činily celkové náklady částku 827 226,- Kč
a v roce 2018 pak 774 094,-Kč.). U této položky je možné konstatovat, že výdaje nám trvale
rostou.
Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly, kompozitní obaly,
skleněné obaly, papírové a lepenkové obaly a nebezpečné složky komunálního odpadu
svážené i likvidované částečně firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a částečně
firmou BIOPAS, spol. s r.o., byly svezeny v množství uvedeném v přiložené tabulce.
Cena svozu a likvidace neb. odpadů firmou BIOPAS
Cena svozu a likvidace vytříděných složek fy AVE

2020
46 645,208 146,-

2021
29 623,204 980,-

Cena za svoz a likvidaci celkem
254 791,-Kč 234 603,-Kč
Ve srovnání s rokem 2020 v této položce došlo k poklesu nákladů o 20 188,-Kč.
Obec Troubky zajišťuje vlastní technikou odvoz objemného odpadu na skládku do Žeravic,
kovového odpadu do sběrných surovin společnosti MODIT spol. s r. o. a papíru do sběrných
surovin Tomeček. Společnost Viking Group, s.r.o., pak přebírá jedlé oleje a tuky. Společnost
RESTA DAKON s.r.o. přebírá stavební odpady a společnost SUEZ Hradčany izolační
materiály, směsné stavební a demoliční odpady.
Technické služby města Přerova, s.r.o.- Skládka Žeravice
2020
2021
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s.r.o 167 100,- 138 718 Pokles ve srovnání s rokem 2020 o 28 382,-Kč
RESTA DAKON s.r.o.
Cena likvidace firmou RESTA DAKON s.r.o. V srovnání s rokem 2020 nárůst o 10 924,-Kč.

2020
17 281,-

2021
28 205,-

2020
29 695,-

2021
38 157,-

SUEZ Hradčany
Cena za likvidaci firmou SUEZ Hradčany
Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 8 462,-Kč

Biologicky rozložitelný odpad svezený od občanů obce a z údržby veřejné zeleně byl v obci
vyprodukován v celkovém množství 792,8 t, (2020 - 996,2 t)
Náklady na svoz a zpracování bioodpadu

2020
684 654,-Kč

2021
199 130,-Kč

Ve srovnání s rokem 2020 pokles nákladů o 485 524,-Kč. Pokles nákladů je způsoben tím,
že k drcení bioodpadu nebyla využita naše technika a nebylo provedeno osetí kompostu.
Roční odměna za poradenskou a koordinační činnost JRK:

67 760,-Kč

Odměny a příjmy
Odměny získané od společností, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce
dle platných smluv:
2020
2021
Ekokom
Odměna za třídění
272 376,299 440,Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 27 064,-Kč
Elektrowin Odměna za zpětný odběr
Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 4 875,-Kč

19 648,-

24 523,-

Asekol
Odměna za zpětný odběr
Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 7 279,-Kč

1 743,-

9 022,-

Odměny celkem
Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 39 218,-Kč

293 767,-Kč

332 985,-Kč

Příjmy z odevzdaného odpadu
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

2020
1 892,-

2021
0,-

Modit spol. s.r.o.
Nárůst o 21 801,-Kč

40 021,-

61 822,-

Sběrné suroviny Tomeček
Nárůst o 5 880,-Kč

0,-

Viking group s.r.o.
Pokles o 150,-Kč

1 230,-

Příjmy z odevzdaného odpadu celkem
Ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 25 639,-Kč
Vybrané poplatky za odpad celkem
z toho platby od podnikatelů

5 880,1 080,68 782,- Kč

43 143,-Kč

v roce 2020

platby od podnikatelů

786 031,-Kč
23 226,-Kč
767 548,-Kč
16 146,-Kč

Výdaje v roce 2021 celkem

1 637 756,-Kč

Příjmy v roce 2021 celkem

1 185 462,-Kč

v roce 2021

Rozdíl mezi výdaji a příjmy v roce 2021

452 294,-Kč

Další informace o odpadovém hospodářství obce naleznete na:
http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Zpracoval: Jindřich Válek
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