Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr v obci
Troubky za rok 2020
Předkládám tuto zprávu o odpadovém hospodářství v roce 2020.
Svoz jednotlivých odpadových komodit zabezpečuje firma AVE. Firma Biopas Kroměříž
zabezpečuje svoz a likvidaci nebezpečných odpadů. Svoz elektrozařízení zabezpečují firmy
Asekol – malé elektrospotřebiče, Elektrowin – velké elektrospotřebiče, Ekolamp osvětlovací
technika.
„Program zodpovědného nakládání s odpady“ běžel podle stanovených pravidel.
Do motivačního programu bylo do 31.12.2020 zapojeno 70 % domácností. Za vytříděný
odpad bylo přiděleno a uznáno 19970 tzv. ekobodů (v roce 2019 15.120). Zapojeným
občanům byla tedy z poplatku za komunální odpad poskytnuta sleva v celkové výši 99.850,Kč (rok 2019 - 75.600,-Kč ), což je oproti roku 2019 nárůst o 24.250,-Kč.
K programu zodpovědného nakládání je nutné uvést, že služby poskytované společností
„Moje odpadky“ prostřednictvím Kryštofa Bambuška nesplnily očekávání. I v roce 2020 tak
jako v roce 2019 nám Kryštof Bambušek poskytoval nepřesné údaje, které neodpovídaly
skutečnosti. Četné reklamace a urgence většinou nevedly k nápravě. Z tohoto důvodu byla se
společností Moje odpadky, potažmo s panem Bambuškem v závěru roku 2020 ukončena
spolupráce. Byli jsme nuceni se k adekvátním údajům týkajících se množství odpadů
propracovat zvýšeným úsilím zaměstnanců obce, kteří ručně odpady evidovali a poté
probíhalo srovnání se svozovou společností a následná fakturace. Protože vývoj ukázal, že je
potřebné mít funkční evidenční systém odpadového hospodářství, byla v závěru roku
navázána spolupráce se společností JRK Česká republika s.r.o., která nám nabídla systém
ECONIT. Tento systém byl zaveden v závěru roku 2020 a počátkem roku 2021.
V obci je mimo sběrného dvora, kde je možné odpady odevzdávat dle stanoveného časového
rozpisu, zřízeno 11 sběrných míst pro oddělitelné složky komunálního odpadu a 15 sběrných
míst pro bioodpad.
Hlavní položkou ve vyprodukovaném množství odpadu v obci je „Směsný komunální
odpad“, který byl vyprodukován v množství 344 t (v roce 2019 323 t, v roce 2018 327 t).
Ve srovnání s rokem 2019 tak došlo k nárůstu o 21 tun.
Cena svozu a likvidace SKO firmou AVE komunální služby a.s. za rok 2020 733470,-Kč.
S položkami týkajícími se plateb za vytříděné složky komunálního odpadu se jedná
o částku 941616,- Kč (v roce 2019 to bylo 827226,- Kč, v roce 2018 pak 774094,-Kč. ) Ve
srovnání s rokem 2019 se tedy jedná o nárůst nákladů ve výši 114390,-Kč. V této položce 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 odpady svážené i likvidované
částečně firmou AVE a částečně firmou BIOPAS, spol. s r.o. byly svezeny v množství
uvedeném v přiložené tabulce.
Dále bych se věnoval srovnání nákladů na jednotlivé komodity.
2020
2019
Cena svozu a likvidace nebezp. odpadů firmou BIOPAS, 46 645,- Kč 59 409,-Kč
Cena svozu a likvidaci vytříděných složek fy AVE
208 146,-Kč 181 730,-Kč
Cena za svoz a likvidaci celkem

254 791,-Kč 241 139,-Kč

Ve srovnání s rokem 2019 je v této položce nárůst nákladů o 13 652,-Kč.
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz objemného odpadu na skládku do Žeravic,
kovového odpadu do firmy MODIT. Firma Viking Group, s.r.o. přebírá jedlý olej a tuk.
RESTA DAKON s.r.o. přebírá stavební odpady, SUEZ Hradčany izolační materiály, směsné
stavební a demoliční odpady. Do sběrných surovin Tomeček, s.r.o. nebyl v roce 2020 vyvezen
žádný papír. Tato komodita nebyla vykupována.
Technické služby města Přerova, s.r.o.- Skládka Žeravice
2020
2019
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s.r.o 167 100,- 123 189 -Kč
Nárůst ve srovnání s rokem 2019 o 43 911,-Kč
RESTA DAKON s.r.o.
Cena likvidace firmou RESTA DAKON s.r.o. V srovnání s rokem 2019 pokles o 7154,-Kč.

2020
17 281,-Kč

2019
24 435,- Kč.

SUEZ Hradčany
2020
Cena za likvidaci firmou SUEZ Hradčany 29 695,-Kč
Ve srovnání s rokem 219 pokles o 18624,-Kč

2019
48 319,- Kč.

Biologicky rozložitelný odpad svezený od občanů obce a z údržby veřejné zeleně byl v obci
vyprodukován v celkovém množství 996 t, (2019 - 915,2 t.)
Náklady na svoz a zpracování bioodpadu

2020
684 654,-Kč

2019
506 610,-Kč

Ve srovnání s rokem 2019 nárůst nákladů o 178 044,-Kč.
Roční odměna za poradenskou a koordinační činnost

63 861,-Kč

Odměny a příjmy
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle
platné smlouvy se společností.
2020
2019
Ekokom
Odměna za třídění
Ve srovnání s rokem 2019 pokles o 27494,-Kč

272 376,-Kč 299 870,-Kč

Elektrowin Odměna za zpětný odběr
Ve srovnání s rokem 2019 pokles o 12657,-Kč

19 648,-Kč

Asekol

Odměna za zpětný odběr

Odměny celkem

32 305,-Kč

1 743,-Kč

0 Kč

293 767,-Kč

332 175,-Kč

Příjmy z odevzdaného odpadu
AVE
Nárůst o 393,-Kč
Modit spol. s.r.o.
Nárůst o 2007,-Kč
Sběrné suroviny Tomeček
Pokles o 32772,-Kč
Viking group s.r.o.
Pokles o 40,-Kč
Příjmy z odevzdaného odpadu celkem
Ve srovnání s rokem 2019 pokles od 30412,-Kč
Vybrané poplatky za odpad celkem
z toho platby od podnikatelů

2020
1 892,-Kč

2019
1 499,- Kč

40 021,-Kč

38 014,-Kč

0,-Kč

32772,-Kč

1 230,-Kč

1 270,-Kč

43 143,-Kč

73 555,- Kč

v roce 2020

786 031,-Kč
23226,-Kč

Výdaje v roce 2020 celkem

2 053 063,-Kč

Příjmy v roce 2020 celkem

1 122 942,-Kč

Rozdíl mezi výdaji a příjmy v roce 2020

923434,-Kč

Z předložených čísel je k zamyšlení částka 923434,-Kč, kterou obec vynaložila v roce 2020
na likvidaci odpadů vyprodukovaných v naší obci. V závěru roku 2020 jsme vedli debatu, zda
nezvýšit poplatky za svoz a likvidaci odpadů. Je na Vás členech Zastupitelstva, zda takové
náklady poneseme nadále z obecního rozpočtu nebo na občany přeneseme větší část nákladů.

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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