Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr v obci
Troubky za rok 2015
Směsný komunální odpad jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma AVE komunální
služby a.s., byl v obci vyprodukován v množství 377, 880 154 t.
Biologicky rozložitelný byl o obci vyprodukován v celkovém množství 515, 007 623 t,
z čehož bylo svezeno a zpracováno v místní, obecní kompostárně 400 t, zbývající množství
115, 007 623 tuny svezla a zpracovala firma AVE komunální služby a.s.
Cena svozu a likvidace firmou AVE komunální služby a.s. za rok 2015 - 882 172,- Kč

Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly, kompozitní obaly,
skleněné obaly, papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady svážené i likvidované
firmou BIOPAS, spol. s r.o. byly svezeny v množství:
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Papírové a lepenkové obaly
Pneumatiky
Znečištěné obaly
Pesticidy
Oleje
Nepoužitá léčiva

13,053 t
0,55 t
18,123 t
4,347 t
1,44 t
1,828 t
0,243 t
0,650 t
0,01 t

Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS, spol. s.r.o. za rok 2015 - 110 786,- Kč
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz na skládku do Žeravic, objemný odpad a
stavební suť, do Hradčan, stavební materiály obsahující azbest a izolační materiály, které
se zde likvidují.
Technické služby města Přerova, s.r.o.- Skládka Žeravice
Objemný odpad
Stavební suť

77,41 t - 123 vývozů
135,9 t - 43 vývozů

Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s.r.o za rok 2015 – 157 831, -Kč

SITA CZ a.s. - skládce v Hradčanech
Stavební materiály obsahující azbest

1,42 t - 1 vývoz

Cena likvidace firmou SITA CZ a.s za rok 2015 - 3 648,- Kč

Odměny
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)
Elektrowin – za chlazení, bojlery, mikrovlnky
Asekol – za počítače, monitory, TV ostatní drobné elektrozařízení

Odměna z motivačního programu Elektrowin

Celkem

118 620, 50 Kč
12 899,00 Kč
8 423,00 Kč
∑ 100 786,40 Kč
18 150,- Kč

158 092,90 Kč

Předáno oprávněné osobě
Papír a lepenka
14,06 t - Sběrné suroviny Tomeček s r. o.
Do systému nakládání s odpady a odměn je zapojena firma Kovos,
Olověné akumulátory 0,8048 t
Kovy
27,36204 t

Více informací o odpadovém hospodářství obce naleznete na:
http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Zpracoval: Martin Frgal, Ivana Plhalová
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