OBEC HEŘMANICE -OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Přehled o množství odpadů vyprodukovaných za předešlá léta a
informace o organizaci svozu v roce 2017
Porovnání cen a poplatků za poslední 3 roky
rok

2014
2015
2016

Uložení 1t
odpadu
(Kč bez
DPH)

Cena za 1 svoz
/ svozů v roce
(Kč bez DPH)

množství
t

1400,1400,1400,-

1870,-/ 26
1870,-/ 26
1870,-/26

73,55
79,3
89,51

cena likvidace

Výše poplatku
na osobu

vybráno na
poplatcích

500,500,500,-

197.625,-Kč
198.498,-Kč
200.083,-Kč

172.204,-Kč
181.461,-Kč
183.377,-Kč

Skutečné náklady na likvidaci odpadů v roce 2016
Kč

t
plasty, papír, sklo, nápojový karton po
zápočtu odměny EKO-KOM (78 505,- Kč)

Kč/t

31 549,00 Kč

17,566192

1 796,01 Kč

1,399000

0,00 Kč

0,00 Kč

SKO popelnice

89,510000

183 387,00 Kč

2 048,79 Kč

SKO kontejnery

6,000000

16 071,00 Kč

2 678,50 Kč

Stavební suť

11,000000

5 864,00 Kč

533,09 Kč

Biomasa

59,940000

25 385,00 Kč

423,51 Kč

1,490000

8 184,00 Kč

5 492,62 Kč

186,905192

270 440,00 Kč

1 446,94 Kč

Textil

Nebezpečný odpad
celkem t , Kč , průměr Kč/t

Opět chci především poděkovat všem, kteří řádně třídí odpad. Bohužel se stále
zvyšuje množství svezeného odpadu. Občané někdy odkládají do svých popelnic nebo
velkoobjemových kontejnerů odpad, který lze ještě vytřídit – plasty, papír, elektroodpad,
sklo, textil, dřevo, čímž zbytečně zvyšují náklady na skládkování, které od roku 2024
několikanásobně vzroste. V letošním roce obec prostřednictvím Mikroregionu Hustířanka
požádala o dotaci na pořízení nádob na sběr použitých olejů z kuchyní. Použitý olej by
následně občané ukládaly v plastových lahvích do těchto kontejnerů. Likvidace tohoto
odpadu bude bezplatná.
Zpracoval: Josef Jelínek, starosta obce

R o z p i s s v o z ů TKO 2017
jezdí se každý sudý týden ve čtvrtek -celkem 26 svozů.

Termín zaplacení poplatku za komunální odpad (500,-Kč na osobu trvale žijící resp. na
rekreační objekt) je do 30.4.2017, popř. ve dvou splátkách do 30.4.2017 a 31.8.2017.
K 30.4.2017 je splatný rovněž poplatek za psa – výše 50,-Kč/1 pes.
způsob platby – v hotovosti na OÚ v úřední den: středa 8-10 a 14-18
- na účet obce: KB a.s., 6923551/0100
VS: čp+ 01(Heřmanice), 02(Běluň), 03 (Brod), 04 (Slotov)
Platné obecní vyhlášky najdete na www.obec-hermanice.cz

