Klobucký

ZE ZPRÁVY KONTROLNÍHO VÝBORU
K LIKVIDACI ODPADŮ ZA ROK 2014
Statistika dle roční uzávěrky a hlášení o likvidaci odpadů
firmami ASA s.r.o. Praha, AVE Kladno s.r.o., České sběrné
suroviny a.s. Praha 8 a odvozu na skládku Uhy s.r.o.:

Číslo > 184 <

únor 2015

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
jelikož v měsíci lednu Zpravodaj nevyšel, dovolte mi,
abych vám dodatečně i jménem svým popřál v roce 2015
pevné zdraví, štěstí a pohody, podpořené osobními,
sportovními i pracovními úspěchy.
Že to nebude jednoduchý rok, je už na jeho začátku
patrné. Jak jistě někteří občané zaregistrovali ze sdělovacích
prostředků, od 1. ledna vešla v platnost novela Zákona č.
185/2001 Sb. (Zákon o nakládání s odpady), která zásadně
mění organizaci s nakládáním, tříděním a likvidací odpadů.
Vedle dosud tříděných komodit, kterými jsou plasty, sklo a
papír, přibude nově i kov a bioodpad. Do popelnic s tuhým
komunálním odpadem bude patřit nově jen to, co nebude
možné podle jednotlivých komodit vytřídit. O složitosti
problematiky třídění, svědčí i fakt, že Zákon sice již vyšel ve
Sbírce zákonů a nabyl tak platnost, ale stále se čeká na
Výkladovou vyhlášku Ministerstva vnitra, která bude
problematiku odpadového hospodářství právně řešit. Jakmile
budou známy nějaké podrobnější informace, budu vás
samozřejmě touto cestou informovat.
Již dnes je však jasné, že náklady na likvidaci odpadů se
pro obec podstatně zvýší. Nákup dalších kontejnerů na
separovaný odpad, jejich vyvážení a smluvně zajištěná
likvidace vytříděného obsahu, to všechno se promítne do
celkových nákladů. Navíc pokud bude při ukládání zbytkového
komunálního odpadu na řízené skládce zjištěna kontaminace
vytříditelným odpadem, bude obci účtována přirážka k
dojednanému skládkovému. Bude tedy záležet na každém
z nás, jak důslední při třídění budeme.
Na základě výše uvedených skutečností je také možné,
že od příštího roku budeme muset v naší obci změnit způsob
výběru poplatku za likvidaci odpadu na osobu. Já, jako
dlouholetý odpůrce poplatku za odpady na osobu, považuji za
předčasné o změně platby za odpady mluvit, ale pokud na
základě analýzy a jednání s firmami zajišťujícími likvidaci
odpadů budou jiné varianty platby za odpady nevýhodné a
komplikované, budu nucen změnit svoje stanovisko.
Toto je asi nejdůležitější neplánovaný úkol, který
musíme do konce letošního roku vyřešit. Další úkoly už jsou
plánované, byly podrobněji rozebírány při představování
volebního programu ČSSD a přesáhly by možnosti tohoto
Zpravodaje.
Václav Henzl,místostarosta obce

Název druhu:

Množství v tunách

Plastové obaly

18,40

Sklo

11,20

Pneumatiky

1,10

Asfaltové směsi

0,27

Papír a lepenka

5,37

Barvy atd.
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

0,57
122,64
38,10

Likvidace byla prováděna na základě dlouhodobých smluv,
směsný domovní odpad (popelnice) v zimním období týdně,
v letním období čtrnáctidenně, plasty týdně a sklo 1x za 4
týdny, velkoobjemový odpad a ostatní na základě objednání
přepravy po naplnění kontejnerů.
Svoz domovního odpadu byl prováděn podle obecní vyhlášky č.
1/2008.
Podle účetní evidence bylo občany zakoupeno:
Druh nálepek
Množství v kusech
Zelených nálepek
Žlutých nálepek
Bílých nálepek

73
143
1 759

Celkové náklady za rok 2014 vč.
hřbitovního
odpadu,
velkoobjemového odpadu, biologického odpadu a nahodilého
odpadu vč. likvidace černých skládek:
Příjem za uložení pneu od občanů
Celkové příjmy za prodané známky
občanům
Celkové příjmy za sběr plastů a skla
od smluvních odběratelů

1 200 Kč
342 100 Kč
121 690 Kč

Příjmy za likvidaci odpadů celkem

464 990 Kč

Výdaje celkové za likvidaci odpadů

617 772 Kč

Z toho vyplývá, že z obecního
rozpočtu doplácíme

152 782 Kč

Celkové zhodnocení sběru odpadu:
Odpadové hospodářství obce je v souladu s vyhláškou
č.1/2008. Systém sběru je v naší obci
ojedinělý a ve většině obcí dávno změněný na kapitační platbu,
která podle zákona může být až 1.000,- Kč na osobu
s možnými úpravami výše platby, například na děti do 6 let se
platba nevztahuje, důchodci mají snížený poplatek, chalupáři
mají platbu na nemovitost atd., Při platbě na občana
v průměru 600,-Kč - pouze úvaha - by mohl být příjem ve výši
1090 x 600,- celkem 654.000,-Kč. Výše poplatku se může
každý rok měnit vyhláškou obce a to podle skutečných
nákladů. Může se tedy měnit i směrem dolů.
Poplatky za komunální odpad jsou v naší obci mimořádně
vstřícné k občanům. Dlužno podotknout, že tento systém sběru
odpadu neumožňuje vymáhání poplatků. O nedostatečnosti
sběru svědčí i to, že řada obyvatel má podle statistiky sběru
odpadu velmi málo a nabízí se otázka kam asi odpad mizí.

ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
Tak jako každý rok budou i letos přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad ve všech částech obce mimo KLOBUK.
V Klobukách budou k dispozici kontejnery na dvoře čp. 6 proti
obecnímu úřadu. Dvůr bude otevřen každé pondělí a středu od
8.00 do 17.00 (23. 3. – 21. 4. 2015, vyjma 6.4.2015).
V každé z částí bude přistaven kontejner po dobu jednoho
týdne. Příklad: v pondělí se přistaví prázdný kontejner, ve
čtvrtek se vyveze a hned se přistaví další prázdný (provede se
výměna) a v pondělí se nakonec odveze druhý plný a jako
první prázdný se přistaví do další části obce.
ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:
KOKOVICE

23.04.
30.04.
07.05.
15.05.
07.-14.06.
13.06.
20.06.
29.06.

Pondělí

23.března

Kokovice – náves Přistavení

11.07.

Čtvrtek

26.března

Kokovice – náves Výměna

8.a 9.8

Pondělí

30.března

Kokovice – náves Odvoz

07.08.
19.10.
24.10.

KOBYLNÍKY
Pondělí

30.března

Čtvrtek

02.dubna

Úterý

07.dubna

Kobylníky
u hospody
Kobylníky
u hospody
Kobylníky
u hospody

Přistavení

Velikonoční výstava – zasedačka OÚ- KZPO
Klobuky
Čaj o páté v jídelně MŠ
Čarodějnice–hřiště u Sokolovny a Čarodějnice–
hřiště Kokovice
Uctění památky obětí II. světové války položením
kytice u památníku v Klobukách
BRUTUS – venkovní zábava u sokolovny v
Klobukách
Rekondiční pobyt KZPO Klobuky
Dětský den hřiště Klobuky
Dětský den hřiště Kokovice
Turnaj v kopané Mírně unavených mužů – hřiště
Páleček
Klobucký pětiboj a taneční zábava
Pouť, turnaj o pohár starostky, taneční zábava a
turnaj ulic
Výlet KZPO Klobuky
Členská schůze KZPO v hasičském domě
Halloween lampionový pochod obcí
Oslava J.Š.Baara v obci Klenčí - 90 let od úmrtí
spisovatele
Vzpomínka na padlé v I. světové válce a vznik
ČSR - položení kytic k pomníkům v Klobukách a
Kobylníkách
Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark dětí ze
ZŠ Klobuky

27.-28.03.

25.10.

Výměna
Odvoz

27.10.

ČERADICE
Úterý
07.dubna

Čeradice – náves

Přistavení

Pátek

10.dubna

Čeradice – náves

Výměna

Úterý
14.dubna
PÁLEČEK

Čeradice – náves

Odvoz

10.12.
11.- 12.12.

Přistavení

24.12.

Výměna

24.12.

Odvoz

24.12.
31.12.

Úterý

14.dubna

Pátek

17.dubna

Úterý

21.dubna

Páleček
u býv.prodejny
Páleček
u býv.prodejny
Páleček
u býv.prodejny

Upozorňujeme všechny občany, že do kontejnerů se nesmí
dávat nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory,
rádia, zbytky barev, zářivky, elektronika, pračky, mrazničky,
ledničky a další). Nelze zde také ukládat bio odpad.
Nebezpečný odpad můžete uložit na pomocný sběrný
dvůr v Klobukách, a to bezplatně po celý rok. Bio odpad
se pak bude nově od 1. 4. 2015 ukládat ve dvoře čp. 6
proti obecnímu úřadu.
Přistavení, odvoz a likvidaci odpadů provádí AVE Kladno s.r.o..
Soňa Ottová

27.11.
05.12.

Mikulášská nadílka v hospodě v Kokovicích
Čaj o páté v jídelně MŠ
Vánoční výstava KZPO Klobuky v zasedačce OÚ
Setkání u vánočního stromku na návsi v
Kokovicích
Setkání s občany u vánočního stromu v
Klobukách
Setkání občanů na hřišti v Pálečku
Silvestrovské setkání občanů na hřišti v Pálečku

V průběhu roku budou akce ještě doplňovány a aktualizovány.

TVOŘENÍ POD KLOBOUKEM
Základní a Mateřská škola v Klobukách srdečně zve na výtvarný
kurz „Vyrábění ve škole pro dospěláky“.
Kdy: 27. 2. 2015 14:00 – 17:00, 17:00 – 20:00 hod..
Kde: budova ZŠ Klobuky
Naučíme Vás vyrábět keramické
hrnečky. Kurz je zdarma. Počet míst
je omezený, proto se neváhejte
přihlásit včas a to buď přímo
ve sborovně školy nebo na
telefonním čísle 606 519 938.
Daniela Doskočilová, ředitelka školy

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
LETOŠNÍHO ROKU
28.02.
09.03.

Maškarní dětský karneval v hospodě v Kokovicích
Členská schůze KZPO Klobuky a oslava MDŽ hasičský dům
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