Vážení spoluobčané,
jak jste mnozí již zaznamenali, s platností od 1.1.2021 dochází k navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu ze stávajících 550 Kč na 700 Kč za poplatníka. Zároveň došlo ke změně
frekvence svozu komunálního odpadu. Od ledna budou nádoby na komunální odpad sváženy 1x za
14 dní. Bohužel tyto kroky byly nezbytné k tomu, aby se dopad zvyšujících se nákladů na svoz
odpadu na rozpočet obce snížil. Podrobnou kalkulaci odhadovaných nákladů na svoz odpadu na rok
2021 můžete nalézt jak na úřední desce, tak na webových stránkách obce.
Pro vysvětlení našeho kroku je nezbytné zmínit, že nejen vláda ČR, ale celá EU se snaží postupně
omezovat skládkování jako způsob nakládání s odpadem. Tomu odpovídají i zvyšující se poplatky za
takto uložený odpad. Na rok 2020 byl poplatek za 1 tunu odpadu uloženého na skládce 500 Kč. Od
ledna se cena navyšuje na 1 533 Kč, část toho činí poplatek daný zákonem, zbytek slouží k pokrytí
nákladů společnosti provozující skládku.
Zároveň se mění i metodika výpočtu poplatku za svoz. Nově se již nebude platit poplatek za
vyvezenou nádobu (tj. ti co nenechali nádobu vyvézt každý týden, šetřili náklady na svoz). Pokud
bychom tedy vyprodukovali stejný objem odpadu jako letos, činil by poplatek na poplatníka 1 050
Kč/rok a to již při dvoutýdenním svozovém intervalu. V případě týdenního svozu by pak byl poplatek
ještě vyšší. Sami můžete vidět, že mezi náklady 1 050 Kč a odsouhlaseným poplatkem 700 Kč je
rozdíl 350 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce, neboť se podle nás
jedná o jistý kompromis mezi skokovým navýšením a značnou zátěží pro rozpočet obce.
Při stávajícím počtu poplatníků obec uhradí přibližně 58 275 Kč - za předpokladu, že se podaří
významně snížit objem komunálního odpadu, s čímž v kalkulaci poplatku počítáme. Tato částka není

úplně zanedbatelná, ale rozhodli jsme se ji „investovat“ do občanů s jednoznačným apelem:
„Pomozte nám snížit dopad tohoto rozhodnutí na rozpočet obce.“
Jedná se, na první pohled, o celkem jednoduchý krok. Pojďme snížit objem komunálního odpadu
uloženého na skládce, neboť každá další tuna znamená další náklady. Naopak pokud by se zvýšil
objem tříděného odpadu, znamená to příjem pro obec, tudíž obec v reálu nezaplatí 58 275 Kč ze svého
rozpočtu, ale třeba podstatně menší částku.
Objem vytříděného odpadu každoročně roste za což všem, kdo třídí, děkujeme! I tak nicméně
vyprodukujeme zhruba 68 t komunálního odpadu za rok.
Pokud nejste příznivcem třídění, vězte, že nejde jen o životní prostředí, ale i o finance pro rozpočet
obce, které mohou být využity účelněji, než aby skončili na skládce.
Prosíme, třiďte odpad! Je to jediná šance jak udržet poplatky za svoz na rozumné výši, neboť
skládkovné se bude každým rokem zvyšovat.
Advent
Veškeré akce, které byly plánovány na letošní advent – každoroční rozsvěcení vánočního stromečku
na návsi, koncert pěveckého sboru Pěslav – Ozvěna a Bohoslužba v Kapli Zvěstování Panny Marie a
vystoupení folklorního souboru Javor Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, jsme byli bohužel nuceni
zrušit vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2021.

Zastupitelstvo obce Dunajovice

