
Ekonomický přehled obecních výdajů za odpady: Počet obyvatel meziročně
poplatek 

občanů
meziročně

Vybrané poplatky 86 200,00 Kč 161 0 500 Kč/ob 0 Kč/ob

Dotace za tříděný odpad 25 513,50 Kč

Celkové výdaje 147 651,35 Kč

Rozdíl (doplatek obce) 35 937,85 Kč -24883,49 - meziročně

Hospodářský přehled tříděných odpadů:

hmotnost [kg] dotace [Kč] úhrada [Kč] meziročně [kg]
meziročně 

úhrada [Kč]

meziročně 

dotace [Kč]

Papír 3 158 7 350,04 14 165,00 -130 -8611,00 +1587,50

Plasty 2 103 12 026,64 25 049,68 +315 -16810,32 +2688,99

Sklo 1 576 2 177,73 4 620,00 +103 +120,00 +559,04

Kov 250 14,88 +28 - -2,10

Bioodpad - - 3 165,00 - -115,00 -

Nápojový kartón 44 333,08 - - -

Olej a tuky 20 - velkoobjem. - - -

Komunální odpad 24 070 - 84 142,19 +4448 +8416,19 -

Velkoobjemový odpad 4 235 - 16 509,48 +2195 -2002,52 -

kompen. za sběrná místa - 3 611,13 - - - -

Celkem (zaokrouhleno) 35456 kg 25 514 Kč 147 651 Kč +7023 kg -19 608 Kč +4076 Kč

Vyhodnocení:
meziročně

Skládkovaný odpad 28 305 kg +6643 kg

Vytříděný odpad 7 151 kg +380 kg

Vytříděno z celk. množství 20,17 % -5,48% 60%

Množství skládkovaného 

odpadu na obyvatele
175,8 kg/ob/rok +53,93 kg/ob/rok

 max.200 
kg/ob/rok

Cena na skládce 1680 Kč/t +200 Kč/t

Závěr:

požadavek pro 2021:

požadavek do 2025:

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE OSTROV 2021

Informování občanů o stavu odpadového hospodářství ukládá zákon obcím min. 1x ročně (osvěta v důsledku nežádoucího 

dotování odpadů z obecních rozpočtů, přehled finančních výhod tříděného odpadu).

.      Tendence sběru tříděných odpadů pro rok 2021 je vzhledem k předchozímu roku pozitivní. 

Jednak kvůli růstu vytříděných objemů, které však nejsou nikterak závratné. Ale především kvůli hodnotám za 

jejich úhradu. Kdy např. platby za plastový odpad šli strmě dolů i při nárustu objemu. Ostatní tříděný materiál 

rovněž zlevňoval náklady za jejich likvidaci.

.      Rozdílné je to ovšem u skládkovaného odpadu (popelnice a svozy). Zde je tendence naší obce oproti 

loňskému roku velice negativní. Sběr komunálního odpadu vzrostl téměř o cca 6,5t a s tím společně i výdaje za 

likvidaci. Cena za uložení na skládku také vzrostla.

Jako pozitivní vliv u komunálního odpadu stojí za zmínku razantní pokles vybraných objemů od 09/2021. Kdy 

byli občané informováni o vydávání pouze plných popelnic k vývozu. Politika vývozní firmy totiž nedělá rozdíl 

mezi prázdnou a plnou popelnicí, kterou vyveze. Váhu popelnice k vyúčtování a zaevidování totiž určuje 

skutečná váha odpadu na skládce ku celkovému počtu popelnic z více jak 4 obcí.

.      Abychom dostáli svých závazků, které máme splnit již v roce 2025, musíme vytřídit 3x více odpadu než v 

tomto roce (vzhledem ke skládkovanému). Pozitivně se může projevit v následujícím roce i vývoz pouze plných 

popelnic. Požadavek na maximální množství odpadu k jednomu obyvateli splňujeme, i s tím že do příštího roku 

2022 se opět sníží o 10 kg/ob/rok.


