Výpočet ceny svozu a uložení komunálního odpadu pro rok 2023
V roce 2021 bylo uloženo na skládku 102,61 t (197 kg/os) směsného komunálního odpadu (SKO).
Oproti roku 2020 (106,58 t = cca 205 kg/os) vidíme mírný posun směrem, o který usilujeme, tj. zvýšit
množství tříděného odpadu na úkor odpadu směsného. K tomu nás motivuje i vláda ČR, která
stanovila limity množství komunálního odpadu na osobu a rok (viz tabulka), při jejichž překročení se
citelně zvyšuje poplatek za uložení SKO na skládku.
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Pohled do tabulky nám ukazuje, že se stále nevejdeme do těchto limitů, což nás stojí nemalé peníze
navíc za skládkovné v posledních měsících roku. Žádáme proto občany, kteří se ještě zcela nezapojili
do třídění odpadů, aby tak učinili. Kontejnery na tříděný odpad jsou již pravidelně vyváženy a k jejich
přeplnění již dochází jen výjimečně.
Zde je nutno vysvětlit, že tříděný odpad v barevných kontejnerech nás nestojí nic, neboť cenu
za odvoz tohoto odpadu plně pokrývá odměna za tříděný odpad.
Poplatek za uložení na skládku, který zaplatila obec za rok 2021 byl 132 780,- Kč tj. 256,- Kč/os
(oproti 126 830,- Kč = 243,- Kč/os v roce 2020).
Cena za svoz SKO pro rok 2021 činila 245 349,- Kč (473,- Kč/os).
Výpočtem zjistíme, že předpokládaná cena za svoz a uložení SKO v roce 2023 je 729,- Kč/os.
Současná situace v cenách paliv a energií nám však dělá silnou čáru přes tento rozpočet, neboť cena
svozu komunálního odpadu se letos zvýšila téměř o 1/3. Předpoklad ceny za svoz pro rok 2023 je
345 000,- Kč.
Poplatek za svoz a uložení KO v obci Kondrac pro rok 2023 bude tedy činit 780,- Kč na osobu.
Z důvodu minimálního zatížení obecního systému odpadového hospodářství bude poskytnuta
úleva ve výši 130,- Kč majitelům chat v oblasti Polánka a Hutina.

