Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr v obci
Troubky za rok 2019
Tak jako v letech předchozích i v roce 2019 byla problematice odpadového hospodářství
věnována zvýšená pozornost.
Svoz jednotlivých odpadových komodit zabezpečuje firma AVE, firma Biopas Kroměříž
zabezpečuje svoz a likvidaci nebezpečných odpadů. Svoz zpětného odběru elektrozařízení
zabezpečuje firma Asekol.
V roce 2019, v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, byly zastupitelstvem schváleny dvě
nové vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška Obce Troubky č. 5/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a Obecně závazná vyhláška Obce Troubky č. 6/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Troubky. Následně byl
aktualizován Provozní řád sběrného dvora. Doporučuji občanům se s těmito dokumenty
seznámit, protože obsahují některé změny v nakládání s odpady. Nejvýznamnějšími změnami,
na které bych rád upozornil je skutečnost, že od 1.12.2019 nejsou na sběrný dvůr přijímány
pneumatiky. K odevzdávání pneumatik slouží tzv. místa zpětného odběru v našem okolí. V
provozním řádu jsou vyjmenované subjekty, které mají povinnost staré pneumatiky odebrat.
Dále na sběrný dvůr nejsou přijímány výrobky obsahující azbest. Pokud má občan větší
množství azbestu je možné s obecním úřadem dohodnout odvoz na příslušnou skládku.
„Program zodpovědného nakládání s odpady“ běží podle stanovených pravidel.
Do motivačního programu bylo do 31.12.2019 zapojeno 70 % domácností. Za vytříděný
odpad bylo přiděleno a uznáno 15 120 tzv. Eko – bodů. Hodnota jednoho bodu byla oproti
roku 2018 snížena na 5 kč. Zapojeným občanům by tedy z poplatku za komunální odpad měla
být vrácena odhadovaná částka cca 75.600,-Kč, což je oproti roku 2018 nárůst o 6600,-Kč.
Slevy na poplatku obdrželi také občané, kteří odevzdali separovaný kovový odpad na
Sběrném dvoře Olfin. Tato sleva na poplatcích činila 3 812,-Kč. Dle platné Obecně závazné
vyhlášky Obce Troubky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů může být uznána
maximální výše úlevy (součet slev) na poplatníka ve výši maximálně 50 % roční sazby.
V obci je mimo sběrného dvora, kde je možné odpady odevzdávat dle stanoveného časového
rozpisu, zřízeno 11 sběrných míst pro oddělitelné složky komunálního odpadu, 15 sběrných
míst pro bioodpad.
Hlavní položkou ve vyprodukovaném množství odpadu v obci je Směsný komunální odpad,
který byl vyprodukován v množství 323 t (v roce 2018 327 t). Ve srovnání s rokem 2018
došlo k poklesu o 4 t. Zde je možné říci, že i v roce 2019 byl zachován trend snižování
směsného komunálního odpadu.
Cena svozu a likvidace firmou AVE komunální služby a.s. za rok 2019 – 827 226,- Kč
(V roce 2018 náklady 774 094,- Kč.)
U této položky došlo k nárůstu nákladů ve srovnání s rokem 2018 o 53 132,-Kč.

1

Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly, kompozitní obaly,
skleněné obaly, papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady svážené i likvidované
částečně firmou AVE a částečně firmou BIOPAS, spol. s r.o. byly svezeny v množství:

Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly a sklo
Papírové a lepenkové obaly
Pneumatiky
Znečištěné obaly
Pesticidy
Oleje
Nepoužitá léčiva

2019
29,33
0,57
35,06
36,74
2,13
2,38
0,201
0,205
0,013

2018
27,956 t
0,505 t
25,796 t
8,125 t
2,24 t
2,502 t
0,221 t
0,65 t
0,015 t -

Cena svozu a likvidace nebezp. odpadů firmou BIOPAS, 59 409,-Kč
Cena svozu a likvidaci vytříděných složek fy AVE
181 730,-Kč (tato pol. je obsažena
v částce 827 226,-Kč na str. 1)
Cena za svoz a likvidaci celkem
241 139,-Kč
Ve srovnání s rokem 2018 v této položce nárůst nákladů o 53946,-Kč
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz na skládku do Žeravic, objemný odpad a
stavební suť, odvoz papírových a lepenkových obalů do Sběrných surovin Tomeček, s.r.o.,
odvoz železa a oceli do firmy MODIT, firma Viking Group, s.r.o. přebírá jedlý olej a tuk a
firma RESTA DAKON s.r.o. přebírá stavební odpady, SUEZ Hradčany izolační materiály,
stavební materiály obsahující azbest a směsné stavební a demoliční odpady.
Technické služby města Přerova, s.r.o.- Skládka Žeravice
Objemný odpad

77,29 t

v roce 2018 - 88,06 t

Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s.r.o – 123 189 -Kč
Sběrné suroviny Tomeček s.r.o.
Papírové a lepenkové obaly
Ave

24,36 t
3,08 t

Modit spol.s.r.o.
Železo a ocel

14,14t

Viking group s.r.o.
Jedlý olej a tuk

0,39t

v roce 2018 6,27 t

v roce 2018 15,64 t

v roce 2018 0,1 t
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RESTA DAKON s.r.o. - Lověšice
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Zemina a kamení

2,92 t

v roce 2018

136,74 t

Cihly

60,42t

v roce 2018

38,13 t

Beton

1,78t

v roce 2018

28,7 t

Cena likvidace firmou RESTA DAKON s.r.o. - 24 435,- Kč.
V srovnání s rokem 2018 pokles o 25 364,-Kč.
SUEZ Hradčany
Izolačná materiály
stavební materiály obsahující azbest
Směsné stavební a demoliční odpady

5,96t
5,6t
1,7t

Cena za likvidaci firmou SUEZ Hradčany – 48 319,- Kč.
Bergasto Suchonice
Dřevo

13,4t

Cena z likvidaci firmou Bergasto Suchonice – 1 609,- Kč
Biologicky rozložitelný odpad svezený od občanů obce a z údržby veřejné zeleně byl v obci
vyprodukován v celkovém množství 915,2 t. Likvidace proběhla v Kompostárně obce
Troubky v ulici Sadová, kde byl následně uzrálý a přesetý kompost předán občanům obce a
také byl použit k zapravení do půdy na obecních pozemcích.
Náklady na svoz a zpracování bioodpadu 506 610,-Kč

Odměny a příjmy
Odměny získané od firem které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle
platné smlouvy se společností.
Eko-kom – za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
v roce 2018 238 690 Kč, nárůst 61180,Kč
Elektrowin – za chlazení, mikrovlnky, drobné spotřebiče
v roce 2018 - 29 517 Kč, nárůst o 2788,-Kč
Asekol – za počítače, monitory, TV ostatní drobné elektrozařízení
Odměny celkem

299 870,-Kč
32 305,-Kč
0 Kč

332 175,-Kč v roce 2018 - 268 204 Kč, nárůst – 63 971,-Kč

Příjmy z odevzdaného odpadu
AVE
příjem z odevzdaného odpadu
1 499,- Kč
Sběrné suroviny Tomeček příjem z odevzdaného odpadu
32 772,- Kč
Modit spol. s.r.o.
příjem z odevzdaného odpadu
38 014,-Kč
Za odevzdaný odpad – kovy, byla vyplacena odměna ve výši 3 812,-Kč, a to formou slevy
na poplatku za komunální odpad.
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Viking group s.r.o.
příjem z odevzdaného odpadu
Příjmy z odevzdaného odpadu celkem
V roce 2018 - 63 057,-Kč, nárůst 10 498,-Kč

1 270,-Kč
73 555,- Kč

Odměny a příjmy celkem
V roce 2018 - 331 261,-Kč, nárůst 74 469,-

405 730,-Kč

Náklady na svoz a likvidaci odpadu celkem

1 590 797,-Kč

Roční odměna za poradenskou a koordinační činnost

61 104Kč

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

Dne: 5.3.2020
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