Odpadové hospodářství v roce 2012
K 1. 1. 2012 nabyla účinnosti v obci Kvasiny nová obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Na základě této vyhlášky je povinna platit tento
poplatek:
a) Fyzická osoba,
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li k této stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba tohoto poplatku činí 250,00 Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt. Tento
poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného
kalendářního roku. V případě, že tyto poplatky nebudou zaplaceny včas nebo ve správné
výši, obecní úřad bude jejich výši zvyšovat platebním výměrem, a to až na trojnásobek.
Úleva se poskytuje studentům, kteří jsou prokazatelně převážnou část roku ubytovaní
mimo obec, a to ve výši 50 % z ceny poplatku. (úleva bude poskytnuta po předložení
nájemní smlouvy na kolej, internát či privát, a studentského průkazu)
V roce 2012 vynaložila obec tyto náklady na odpadové hospodářství:
Tříděný sběr využitelných odpadů celkem
294.859,00 Kč
z toho tříděný sběr papíru
715,00 Kč
z toho tříděný sběr plastu
273.100,00 Kč
z toho tříděný sběr skla
21.044,00 Kč
Směsný komunální odpad
793.930,00 Kč
Náklady na provoz sběrného dvora
135.707,00 Kč
Nebezpečné odpady
20.353,00 Kč
Biologické odpady
1.080,00 Kč
Celkové náklady na odpadové hospodářství obce
1.245.929,00 Kč
Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů:
Místní poplatek za odpady od občanů
316.831,00 Kč
Poplatek za odpady za rekreační objekty
5.500,00 Kč
Zisk z prodeje druhotných surovin (železo)
30.676,00 Kč
Odměna od EKO-KOMu za tříděný odpad 2012
177.871,00 Kč
Celkové příjmy obce z odpadů
530.878,00 Kč
Rozdíl mezi vynaloženými náklady na odpadové hospodářství a příjmy z odpadů
1.245.929,00 – 530.878,00 = 715.051,00 Kč. Tento rozdíl je hrazen z prostředků obce.

Množství odstraněných odpadů v roce 2012:
Papírové a lepenkové obaly
10,555 tun
Plastové obaly
28,915 tun
Kompozitní obaly
1,019 tun
Skleněné obaly
21,469 tun
Pneumatiky
0,721 tun
Olej a tuk
0,060 tun
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 0,506 tun
Jiná nepoužitelná léčiva
0,001 tun
Kovy
10,860 tun
Směsný komunální odpad
258,275 tun
V obci se nachází 14 sběrových míst s nádobami na tříděný odpad:
Umístění
plast směsný
sklo
Zámecká – řadovky
1 ks
1 ks
Zámecká – Dostálkovi č. pl . 418
1 ks
2 ks
Bílé domy
1 ks
1 ks
Prodejna Škoda Auto a. s.
3 ks
3 ks
Okály
2 ks
2 ks
Kopecký/Biederman
1 ks
1 ks
ZŠ a MŠ Kvasiny
1 ks
2 ks
Hanušovi (naproti ÚSP)
1 ks
1 ks
Restaurace U Soudku
1 ks
2 ks
Dům s pečovatelskou službou
2 ks
Bytovky č. p. 343 a 344
1 ks
2 ks
Bytovky č. p. 247 a 248
1 ks
1 ks
Bytovka č. p. 251
1 ks
1 ks
Sběrné místo
3 ks
1 ks

papír
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks velkoobjemový

V letošním roce obec plánuje rozšířit síť odpadkových košů především podél chodníků a na
sídlišti Zámecká.
Od měsíce května 2012 budou svozy odpadů každých 14 dní až do konce září.
Datum svozů:
Březen:
6., 13., 20., 27.
Duben:
3., 10., 17., 24.
Květen:
1., 15., 29.
Červen:
12., 26.
Červenec:
10., 24.
Srpen:
7., 21.
Září:
4., 18.
Říjen:
2., 9., 16., 23., 30.
Listopad:
6., 13., 20., 27.
Prosinec:
4., 11., 18., 25.
JEŠTĚ JEDNOU UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POPLATEK ZA ODPADY JE SPLATNÝ
NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2013.

SBĚRNÉ MÍSTO
Provozovatel:

Odpovědná osoba:
Provozní doba:
(duben – listopad)

(prosinec - březen)

Marius Pedersen, a. s.
Průběžná 1940/3
500 09 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 42194920
Jaroslav Pelinka, tel.: 722 133 364
Po 14.00 – 17.00
St 14.00 – 17.00
So 09.00 – 12.00
St 14.00 – 17.00
So 09.00 – 12.00

