Obec Vigantice
Vigantice 2O3,756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PRoJEKT
,,Nak|ádání s odpady v obci od 1. t.2Ot6 s důrazem na zvrýšeníprvku třídění".
ZO

z 5/SO

ukládá starostovi v termínu do 31. 8. 2015 předložit zastupitelům projek
odpady v obci od 1. 1. 2016 s důrazem na zvýšeníprvku třídění".
,,Nakládání

Od 1.5.

s

2005 provádí svoz směsného komunálního odpadu

v

našíobci

společnost

Technické služby Valašské Meziříčí.Ke smlouvě byly každoročně prováděny dodatky. Poslední
dodatek k uvedené smlouvě byl podepsán dne 1. 3. 2013. Z uvedeného dodatku vypl,ývá, že částka za
odvoz odpadu se skládá z úhrady zákonného poplatku za uložení odpadu na skládku dle Zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. , což je 500,- Kč za tunu. DPH se ktéto částce nepřipočítává. Dále je
účtovánoza ,,návoz" 460,- Kč za tunu + DPH l5To, což je 529,- Kč. Poslední částka je za jednotlivou
popelnici. Za popelnici se počítá21,- Kč + LSTo DPH, což je 24.13,- Kč. Vzorec pro uýpočet odvozu

směsného komunálního odpadu tedy

(počettun x460,- Kč + 15

%

je

:

DPH)+ (počettun x 500,- Kč)+ (počet popelnic x 21,- Kč +L5% DPH)
závěrečnéčíslovyúčtování.

Příklad ze svozu prováděného dne 10.

=

4.2a15:

5.9tx(450.-Kč+DPH)+5,9tx500.-Kč+328oopelnicx{21ks+DPH}=13.992.3.-Kč.
Z rnýpočtu Wp|Yvá, že za jednu t (1 000 kg) naše obec zaplatí cca 2.37L,- Kč. Tato částka vŠak
není pevná, jelikož k pevným částkám za t odpadu se připočítává částka za počet vyvezených

popelnic. Tato se se můželišit v návaznosti na váhu jednotlivých popelnic.

V roce 2014 bylo vyvezeno z našíobce L59,676 t směsného komunálního odpadu, ktený byl
v 8.898 ks popelnic našich obyvatel. V nížeuvedené tabulce je toto mnoŽství rozpoČÍtánodle
jednotlivých měsíců.Průměrně se měsíčněz našíobce vweze 74t,5 ks popelnic, v nichž je měsíČně
13,306 t směsného komunálního odpadu. Popelnice jsou počítányzaměstnanci svozové spoleČnosti.
V současnosti je touto společností TS ValašskéMeziříčís. r. o., Marius Pedersen Group, ValaŠské

Meziříčí.

Jednotlivý měsíc
v roce 2014
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Jednotliuý měsíc
v roce 2015
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Množstvívytříděného
odpadu 2015

Podle shora uvedené tabulky bylo sestaveno grafické znázornění. Z tohoto vyplývá, že v
prvním pololetí roku 2015 občanézpravidla vyprodukovali méně směsného komunálního odpadu,
z čehožvyplývá, že více odpadů vytřídili,

tzv. objemný odpad. Sběr tohoto odpadu je
pomocí
organizován
velkoobjemových kontejnerů, které jsou umísťovány po našíobci. Tento je
prováděn několikrát ročně. Vroce 2014 bylo takto zobce vyvezeno33,2L t. Za uvedené množství
bylo zaplaceno 100.941,90,- Kč. Při tomto způsobu likvidace odpadů zaplatíme za 1 t vyvezeného
objemného odpadu Částku ve r4íši3,039,50,- Kč, Tento svoz provádí ZOD Rožnovsko, Vigantice č. p.
278.
Na tento objemný odpad navazuje taktéžsběr nebezpečnéhoodpadu. Tohoto bylo v loňském
roce 1,67 t a spoleČnosti lng. Jan Panc, ul. Kulturní č. p, L775, Rožnov pod Radhoštěm, bylo za jeho
likvidaci zaplaceno 9,776,- Kč.
DalŠÍmiodpady produkovanými občany je

Dále z obce vyváŽÍme nerozložitelný bioodpad, což je odpad ze hřbitova. odvoz tohoto
odpadu provádí spoleČnost A. S. A. spol. s. r. o., 1. máje č. p.2627, Rožnov pod Radhoštěm. Tohoto
odpadu bylo v roce 2014 vyvezeno 5.65 t. Za likvidaci tohoto odpadu jsme zaplatili 7.408,- Kč, za 1 t
je to tedy 1.311,- KČ.
V neposlední řadě musím vzpomenout svoz tříděného odpadu, který provádí taktéž
společnost TS Valašské Meziříčís. r. o., Marius Pedersen Group, Valašské Meziříčí.V obci
Vigantice se do současnédoby nacházela pouze 4 sběrná místa pro sběr tříděného odpadu. Na těchto
místech se používána sběr tříděného odpadu tzv, zvony, do nichž lze třídit plasty, sklo a papír.
Dochůzková vzdálenost na uvedená místa, je však větší, než by měla být. V současnédobě dochází

úpravám sběrných míst, což bude upravovat změněná OZV - Obecně závazná vyhláška obce
proti prodejně Vezník, bylo přestěhováno za
uvedenou prodejnu. Ve stavebním obvodu Horní dráhy kontejnery na tříděný odpad zůstanou.
Kontejnery taktéžzůstanou před restaurací Tatra a na parkovišti u Základní školy. Nové sběrné místo
bylo vybudováno pod fotbalovým hřištěm, kde byly umístěny tři kontejnery. Dále uvažujeme o
k

Vigantice č. L./ZOI1. Sběrné místo v horní část obce,

sběrném místě v blízkosti místníčásti ,,Kadlubek", kde by byly kontejnery v krátké dochůzkové
vzdálenosti pro obyvatele místní části ,,Kolonie". Kontejnery schází ve střední části obce, u
provozovny společnosti ZPT.V těchto místech však zatím nebyla nalezena vhodná lokalita.
V současnosti se množství vytříděného odpadu průběžněpohybuje v průměru kolem 20 kg až

23 kg na občana a rok, Tato částka je průběžněpřepočítávána dle aktuálních dat poskytnutých
společností EKO - KOM. Za 79,345 t (dle faktury společnosti EKO - KOM)vytříděného odpadu v roce
20].4 naše obec získala odměnu 53,984,- Kč, což je 2.790,59,- Kč za tunu. Samozřejmě svoz
vytříděného odpadu se musí taktéžplatit a to svozové společnosti TS ValašskéMeziříčí,které jsme za
rok 2014 zaplatili bezmála 70.000,- Kč. Ze shora uvedeného vyplývá, že za tunu nevytříděného
směsného komunálního odpadu musíme platit cca 2.37t,- Kč. Odměna za tento způsob likvidace
odpadu není žádná. V případě, že třídit odpady budeme, tak svozové společnosti sice zaplatíme za
tunu cca 3,618,5,- Kč, ale obratem obdržíme za každou upotřebitelnou tunu vytříděného odpadu fin.
částku ve výši cca 2.790,- Kč. Tuto odměnu vyplácí společnost EKO - KOM a v případě, že bychom
zrnýšili počet vytříděných kg na jednotlivého občana a to na 35 kg, tak by se mohlo jednat o Částku aŽ
o 45 procent vyšší,než nyní dostáváme, Samozřejmě bychom správným tříděním snížilii počet tun

směsného komunálního odpadu,

V současnédobě probíhajíjednáníse společností EKO - KOM, Na jednáních diskutujeme o co

nejrentabilnějším způsobu sběru tříděnéhoodpadu. Samozřejmě hovoříme o tom, zda - lijsou pro
naŠÍobec vhodné současné sběrné nádoby, které jsou různédle způsobu odvozu uvedeného odpadu.
TaktéŽ analyzujeme správnost rozmístění uvedených sběrných nádob dle tříděných komodit.

V měsíci září bychom měli od společnosti EKO - KOM získat podrobnější informace týkajícíse
možnosti případnévýměny sběrných nádob a s tím souvisejícípřípadnévýměny svozové společnosti.

KOM bychom chtěli do našeho programu ,,Nakládání s
počet
odpady" zapojit, co největší
občanůžijícíchv obci Vigantice. Proto se snažímezvýšit počet
sběrných míst tříděného odpadu v našíobci. Občanůmbyly rozdány sběrné pytle určenépro sběr
nápojových kartonů. Byly objednány tašky určenépro domácí třídění odpadů, které jsou momentálně
k dostání na Obecním úřadě ve Viganticích. O spolupráci byla dále požádána svozová společnost
DELKOS s. r. o., výkup kovového odpadu, Ostrava. Tato společnost bude společnosti EKO - KOM a
obci Vigantice čtvrtletně zasílat výkazy o výkupu kovového šrotu od našich spoluobčanů.Toto
množstvíbude taktéžzapočítáno do množstvívytříděnéhoodpadu. Na měsíc září se chystá vyhlášení
soutěže ,,Tonda obal na cestách" , která bude vyhlášena v našíZákladní škole a Mateřské škole, Pro
dospělé spoluobčany bude na Obecním úřadu zajímavá beseda týkajícíse uvedené problematiky.
V součinnosti se společnostíEKO -

Závěrem bych chtěl uvést pár číseltýkajícíse doplatku za odvoz odpadů. V obci Vigantice platí
každý občan za svoz odpadů částku ve výši 300,- Kč, Tato částka je nedostačující.Obec Vigantice za
každéhoobčana doplácí 216,- Kč. Na nížeuvedeném grafu je srovnání výše plateb za odpad vjiných
městech a obcích.
Poplatek za odpady
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Vidče

V případě, že bychom snížilimnožství vyvezeného směsného komunálního odpadu a tímto

zvýšili množstvívyvezeného tříděného odpadu, snížilibychom částku, kterou naše obec za svoz
odpadů platí. Zároveň bychom přímo úměrně snížilivýši doplatku za občana, z čehožvyplývá, že
bychom nemuseli uvažovat o případném zvýšenípop|atku za shromažďování, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíobce Vigantice, včetně nakládání se
stavebním odpadem.

Cílem programu
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:

1. Chránit životníprostředí.

2. Úspora finančníchprostředků.
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