Dobrý den vážení spoluobčané,
na začátku letošního roku, došlo k zásadní změně zákona o odpadech, jehož
nedílnou součástí jsou ceny, které se dotýkají nás všech.
Na letošní rok jsme nastavili vyhláškou poplatek za svoz odpadu ve výši 800,-Kč
za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt. Skutečné náklady jsou však
mnohem vyšší a obec doplácí spoustu peněz. Jelikož nebyly prováděcí vyhlášky,
tak jsme nevěděli, jak moc celkové náklady ovlivní nová cena za skládkovné. Na
letošní rok jsme měli slevu na skládkovném ve výši 200 kg na osobu trvale
hlášenou. To znamená, že do této výše jsme platili skládkovné 500,-Kč za tunu,
co bylo nad tento limit, skládkovné se zvýšilo na 800,-Kč za tunu. „Drahé“ tuny
platíme už od srpna. Na rok 2022 je sleva pouze 190 kg na osobu a drahé
skládkovné 900,-Kč za tunu. A každým rokem se tyto pomyslné nůžky budou
rozvírat více. Do výše uvedených tun se započítává veškerý dopad (vyjma
tříděného), tedy i svoz velkoobjemového odpadu.
Zastupitelstvo rozhodlo, že výše poplatku za svoz odpadu na rok 2022 bude ve
výši 1.200, -Kč za osobu trvale hlášenou nebo rekreační objekt. Vyhláškou je
zachována úleva pro osoby trvale žijící na území obce dle zákona o evidenci
obyvatel, kteří dosáhli věk v roce rozhodném 75 let (zde jsme oproti roku 2021
snížili hranici, kdy byla tato stanovena na 80 let) a poplatek byl stanoven na
900,-Kč. Zároveň ale rozhodlo, že každá osoba, která má v obci trvalý pobyt dle
zákona o evidenci obyvatel, obdrží od obce příspěvek ve výši 400,-Kč na rok.
Obec může uplatnit slevu, jak uvádím výše, pouze na osoby trvale žijící v obci dle
zákona o evidenci obyvatel. Sleva se tedy netýká chalupářů a osob trvale žijících
trvale na území obce dle jiného zákona (cizinci).
Z toho vyplývá, že každý občan trvale hlášený v obci zaplatí v příštím roce
poplatek 800,-Kč a obyvatel ve věku 75 a více let zaplatí v příštím roce 500,-Kč.
Informace ke způsobu platby poplatku za popelnice v roce 2022:
Poplatky začneme vybírat od 1.2.2022.
Při platbě v hotovosti si prosím připravte částku 800,-Kč na osobu – my vám
vydáme příjmový doklad z pokladny na částku 1.200,-Kč a hned výdajový
pokladní doklad na částku 400,-Kč (příspěvek od obce). U osob 75+ příjem platby
500,-Kč na osobu a výdajový doklad 400,-Kč.
Při platbě na účet budeme po vás požadovat zaplacení plné částky 1.200,-Kč na
osobu (nebo ½ když platíte půlku) a obec vám obratem pošle na váš účet částku
500,-Kč na osobu (nebo ½ když platíte půlku).

Asi se vám to zdá příliš krkolomné, ale tento postup byl konzultován s auditory,
abychom měli pořádek v účetnictví obce a byl jasný tok peněz - poplatky zvlášť a
příspěvky od obce také.
Nejsme jediná obec, která zvolila takovýto postup u stanovení místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a jako takový byl konzultován s
Ministerstvem vnitra a auditory.
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