MOŠNOVSKÝ OBČASNÍK

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ VĚNOVANÉ SVOZU
ODPADŮ

DŮLEŽITÉ !
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V Mošnově dne 19.12.2012

Od roku 2013 platí NOVÝ způsob
platby za komunální odpad a označování popelnic
PROČ SE MĚNÍ VYHLÁŠKA O ODPADECH?
Původní způsob úhrady za svoz směsného komunálního odpadu, který byl
placen za osobu trvale hlášenou na území obce (u chatařů za rekreační
objekt), nebral v úvahu množství odpadu, který kdo vyprodukoval, kdo zde
v obci fakticky bydlí a kdo ne. Tím byl pro mnohé znevýhodňující.
Navíc, platba za svoz odpadu je firmou SLUMEKO účtována za počet
vysypaných popelnic, to znamená, že i za poloprázdnou popelnici platila
obec plnou cenu.
Z těchto důvodů bylo nutné svoz výrazně dotovat z rozpočtu obce.
Např. v roce 2010 činil tento doplatek 261.426,- Kč, tj. přibližně 5%
ročního obecního rozpočtu. Jinými slovy, v roce 2010 jsme
„do popelnice“ vyhodili peníze, ze kterých se dal například pořídit
nový chodník u kostela (od vstupní brány ke hřbitovu) a ke
kulturnímu domu.
Obec je v procesu vývozu odpadu pouze zprostředkovatelem mezi občany
a svozovou firmou. Chceme proto, aby každý, kdo na území obce
produkuje a vyváží odpad, platil za jeho svoz reálnou cenu, která vychází
z ceníku, kterou obci účtuje firma SLUMEKO za vývoz popelnic a
SKLADEKO STAŘÍČ za uložení na skládku.
Podle nového usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2012 bude proto
poplatek za svoz zcela v kompetenci každého občana, který bude mít
možnost přímo ovlivnit výši poplatku za svoz odpadu, který vyprodukuje.
JAK BUDEME ZA ODPADY PLATIT?
Poplatek bude odváděn za celou nemovitost bez ohledu na počet
domácností v domě, a to majitelem nemovitosti (popř. jedním z majitelů
nemovitosti).
Neplatíme za osobu

Platíme za nemovitost

K poplatku bude třeba uzavřít smlouvu s obcí,
ve kterém majitel nemovitosti uvede počet popelnic, které bude chtít
vyvážet.
Za každou nemovitost si zvolíme, zda-li budeme popelnici vyvážet co 14
dní nebo jednou za měsíc podle toho, kolik směsného odpadu
vyprodukujeme.
Navíc si budeme moci v případě potřeby dokoupit mimořádný jednorázový
svoz popelnice.

KOLIK BUDEME PLATIT?
Ceny vychází z reálných nákladů účtovaných firmou SLUMEKO a
SKLADEKO STAŘÍČ. Obec bude i nadále dotovat částkou cca 100.000,Kč vývoz tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu a
bioodpadu.

Ceny jsou platné pro rok 2013 za popelnice o objemu 110 lit. Aktualizace
cen bude provedena každoročně na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Četnost svozu
1 × 14 dní
1 × 30 dní
mimořádný svoz

Poplatek
1.460,- Kč/rok
840,- Kč/rok
70,- Kč/popelnice

Pro majitele rodinných domů, kteří topí tuhými palivy a potřebují
přes topnou sezónu navíc popelnici (110 lit.) na popeloviny:
Četnost svozu
1 × 14 dní (říjen-duben)

Poplatek
852,- Kč/rok

KDY BUDEME PLATIT „ODPADNÉ“?
Termíny úhrad se oproti dosavadnímu placení nemění. Platbu provedeme
nejpozději do 30.4. daného roku jednorázově nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a 31.10. Možnost placení je
v hotovosti obecním úřadě nebo převodem na číslo účtu obce uvedeném
ve smlouvě.
JAK A KDY SE BUDEME K POPLATKU REGISTROVAT?
Na obecním úřadě uzavře majitel nemovitosti „smlouvu o úhradě
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního
odpadu od fyzických osob“. Ta bude uzavřena na dobu neurčitou (nebude
nutné každý rok uzavírat smlouvu novou). Přijdeme ji uzavřít v úřední dny
tj. v pondělí nebo středu od 8 – 12 hod, 13 – 17 hod, a to
nejpozději do středy 6.2.2013.
Popelnice, která NEBUDE od února 2013 řádně OZNAČENA = NEBUDE
VYVEZENA !!! (vývoz v lednu 2013 bude probíhat ještě postaru)

JAK BUDEME POPELNICE OZNAČOVAT?
Od 1.1.2013 budeme popelnice označovat samolepkami. Každý
vlastník nemovitosti uzavírající smlouvu dostane na obecním úřadě
samolepku(-y) pro daný rok, kterou nalepí na přední stranu popelnice.
Samolepka je platná vždy do 31.1. následujícího roku, tzn. známka na rok
2013 bude platná do 31.1.2014. Známku na následující roky (2014, 2015,
…) si tedy můžeme vyzvednout až do konce ledna daného roku.
Nemusíme se tedy bát, že popelnice označené známkou na rok 2013
nebude vyvezena v lednu 2014.
Když budeme chtít popelnici mimořádně vyvézt, tak na ni
připevníme žeton, který zakoupíme rovněž na obecním úřadě.

KDY SE BUDOU V ROCE 2013 VYVÁŽET POPELNICE?
Popelnice s vývozem:

1 × 14 dní:
14.1., 28.1.
11.2., 25.2.
11.3., 25.3.

8.4., 22.4.
6.5., 20.5.
3.6., 17.6.

1.7., 15.7., 29.7.
12.8., 26.8.
9.9., 23.9.

7.10., 21.10.
4.11., 18.11.
2.12, 16.12., 30.12.

22.4.
20.5.
17.6.

15.7.
12.8.
9.9.

7.10.
4.11.
2.12., 30.12.

1 × 30 dní:
14.1., 28.1.
25.2.
25.3.

Vývoz popelovin 1 × 14 dní (říjen-duben):
14.1., 28.1.
11.2., 25.2.
11.3., 25.3.
8.4., 22.4.

7.10., 21.10.
4.11., 18.11.
2.12, 16.12., 30.12.

JAK BUDE VYPADAT TŘÍDĚNÍ ODPADŮ?
Na třídění odpadů do plastových pytlů a vývoz přímo
od rodinných domů jsme si už zvykli. Na tom se nic
nemění. NOVĚ, ale pytle dostaneme jednorázově na
celý rok ihned po sepsání smlouvy na obecním
úřadě (už ne v Centru mládeže) podle toho, kolik
osob bydlí v nemovitosti, a to následovně :

a) Žluté pytle na plasty:
1 osoba = 8 pytlů
2-3 osoby = 12 pytlů
4-5 osob = 16 pytlů
6-8 osob = 24 pytlů
9-12 osob = 32 pytlů
b) Modré pytle na papír:
majitel nemovitosti = 6 pytlů (bez ohledu na počet obyvatel domu)
V případě, že budeme potřebovat vyvézt více tříděného odpadu než je
výše předpokládáno, tak si na obecním úřadě zakoupíme pytle (žlutý nebo
modrý) za cenu 10,-Kč /kus (cena se skládá z ceny pytle a jeho vývozu).

KDY SE BUDOU V ROCE 2013 VÝVÁŽET PYTLE NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD?
NOVĚ bude vývoz tříděného odpadu prováděn pouze 1x v měsíci, a to

ve stejných termínech jako měsíční vývoz popelnic:

14.1., 28.1.
25.2.
25.3.

22.4.
20.5.
17.6.

15.7.
12.8.
9.9.

7.10.
4.11.
2.12., 30.12.

JAK PLATIT JEN ZA TO, CO SKUTEČNĚ VYHODÍME?
Jak bylo již zmíněno v úvodu, platba za svoz odpadu je firmou SLUMEKO
účtována za počet vysypaných popelnic. To znamená, že i za
poloprázdnou popelnici zaplatíme plnou cenu!!! Je dobré zamyslet se
nad tím, jak platit jen za to, co skutečně vyhodíme.

Neplaťte za
vzduch.
Využijte celou
kapacitu
popelnice.

Vžilo se, ukládat doma odpad do plastových sáčků, ty
pak po naplnění zavázat a vhodit do popelnice. Jenže
tak mezi zavázanými sáčky vznikají velké vzduchové
bubliny. Lepší, a z hlediska poplatků za svoz
rozhodně i ekonomičtější, je odpadky do popelnice
volně vysypat.
Nebojte se odpady do popelnice „nacpat“.
Objemnější předměty nejprve rozbijte,
rozstříhejte. Nezaberou pak tolik místa.

Neplaťte za to, za
co
za vás platí jiní.
Třiďte odpad.

nebo

Obec za občany plně hradí předpokládané roční
množství tříděného odpadu. Pokud ho budete třídit,
tak vyhodíte do vlastní popelnice až o 50 % méně
odpadu, než když třídit nebudete.

Tříděním odpadu nepotěšíte jen svou peněženku, ale
také přírodu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ukládání odpadů mimo určené nádoby (popelnice), popřípadě odhazování
směsného odpadu do pytlů určených na tříděný odpad, může být
považováno za zakládání černé skládky a pokutováno.
ZÁVĚREM
Doufejme, že si co nejdříve zvykneme na nový systém svozu odpadů.
Pokud se nám to podaří, ušetříme obci peníze, kterými bylo dříve nutné
svoz odpadů dotovat a budeme je moci použít na zvelebení naší obce.

Smlouva o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
od fyzických osob
1.

Obec Mošnov
se sídlem Obecní úřad Mošnov, Mošnov 175, PSČ 742 51
IČO: 00600792
zastoupena starostou Ing. Roman Mácou
(dále jen obec) na straně jedné

a
2.

Jméno a příjmení ……………………………………………………….
Datum narození ……………………………………………….............
Adresa …………………………………………………………….........
(dále jako fyzická osoba) na straně druhé

uzavírají v souladu s §17, odst. 5 zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon), tuto
smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob
I.
Úvodní ustanovení
1. Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2011 ze dne
15.12.2011 ( dále jen vyhláška) systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na svém katastrálním území (dále jen systém).
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úhrada fyzické osoby za provozování tohoto
systému obci.
Za majitele příslušného domu nebo bytu tuto smlouvu uzavírá
společný zástupce.

III.
Úhrada
1. Výši úhrady za systém stanoví zastupitelstvo obce vždy nejpozději do
15. ledna příslušného roku s platností do konce tohoto roku. Její výše
je uvedena v Příloze č.1 ke smlouvě.
2. Výše úhrady pro následující kalendářní roky stanoví zastupitelstvo
obce aktualizovanou Přílohou č.1 ke smlouvě na základě návrhu ceny
svozové firmy pro další následující rok a množství vytříděných odpadů
od fyzických osob v předchozím kalendářním roce .
3. Úhrada se provádí jednorázově nejpozději do 30.4. příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 30.4. a do 31.10. příslušného kalendářního roku a to:
a) v hotovosti na OÚ Mošnov v úřední dny pondělí a středa od 8 –
12 hodin, 13 –17 hodin nebo
b) převodem na č.ú.: 1766514309/0800, variabilní symbol: 3722,
specifický symbol: číslo popisné
4. V případě, kdy se fyzická osoba přistěhuje do obce Mošnov a začne
využívat systém, se výše úhrady stanoví jako 1/12 výše roční úhrady
násobeno počtem zbývajících měsíců do konce kalendářního roku.
5. Fyzická osoba bere na vědomí, že pokud nezaplatí poplatky včas a ve
správné výši, bude svoz odpadů zastaven.
IV.
Kupóny
1. Kupóny – samolepky pro jednotlivé velikosti nádob a interval svozu
jsou distribuovány na Obecním úřadě Mošnov.
2. Fyzická osoba vylepí nový kupón (samolepku) na přední straně
nádoby a starý kupón (samolepku) odstraní. Nádoby (popelnice)
neoznačené nebo označené jinak nebudou vysypány.
3. Platnost kupónu začíná dnem vylepení a končí 31.1. následujícího
kalendářního roku podle způsobu úhrady.
4. Fyzická osoba požaduje tento počet kupónů (samolepek):
popelnice
110 lit. 1 x 14 dní
110 lit. 1 x 30 dní

počet ks

110 lit. 1 x 14 dní – zimní období
(říjen-duben)

V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a
účinnosti okamžikem podpisu.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nich každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit písemnou formou. Se
změnou a doplněním musí souhlasit obě smluvní strany. Ke zrušení
smlouvy dojde na základě jednostranného právního úkonu ze strany
obce zrušením obecně závazné vyhlášky, nebo ze strany fyzické
osoby ukončením využívání systému z důvodu odstěhování.
4. Fyzická osoba, která tuto smlouvu uzavírá jménem smluvní strany,
tímto prohlašuje, že je plně oprávněna k platnému uzavření této
smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č.1. Úhrada za zapojení do systému pro kalendářní rok 2013
V Mošnově dne

-------------------------Ing. Roman Máca
starosta

-------------------------Fyzická osoba
podpis

Příloha č.1

ke Smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od
fyzických osob - úhrada za zapojení do systému pro kalendářní
rok 2013
1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní
1.460,- Kč./rok, zelený kupon
110 lit. 1 x 30 dní
840,- Kč./rok, modrý kupon
110 lit. 1 x 14 dní – zimní období (říjen-duben) - 852,- Kč, šedý kupon
110 lit. 1 mimořádný vývoz (možný pouze s popelnicí označenou
samolepkou) – zakoupení žetonu 70,-Kč.
2. Pytle na tříděný odpad
c) Plasty
Žluté pytle na plasty budou dostávat majitelé domů zdarma
jednorázově na celý rok už při podpisu smlouvy dle počtu obyvatel
domu (ne dle počtu byt. jednotek) dle tohoto klíče:
1 osoba = 8 pytlů
2-3 osoby = 12 pytlů
4-5 osob = 16 pytlů
6-8 osob = 24 pytlů
9-12 osob = 32 pytlů
d) Papír
Modré pytle na papír budou dostávat majitelé domů zdarma
jednorázově na celý rok při podpisu smlouvy a to bez ohledu na
počet obyvatel domu v počtu 6 pytlů.
e) Cena plastového pytle na tříděný odpad (žlutý a modrý) nad rámec
stanoveného přídělu se stanoví na 10,-Kč /kus.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vývoz tříděného odpadu bude prováděn 1x v měsíci dle plánu svozu,
který bude zveřejněn na úřední desce obce.

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mošnov č. 10/126 bod 2) dne
14.12.2012

Příjemný den Vám přeje:
Ing. Martin Demel
předseda finančního výboru

742 51, Mošnov 175
IČO: 00600792
Vychází nepravidelně
Evidenční číslo: MK ČR E 14270

