Obec Pertoltice, Pertoltice čp. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou

Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021 v obci Pertoltice

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného
soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu
a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu za rok 2021.
V obci Pertoltice je možné odděleně soustřeďovat (třídit) tyto odpady:
Papír (modrá
Kontejner 1100 litrů v Pertolticích u prodejny, v Lazištích náves
popelnice)
Plast (žlutá
Nádoby 240 litrů a 1100 litrů v Pertolticích u prodejny, Pertoltice na
popelnice)
návsi, Laziště na návsi, Chlístovice u čekárny, Machovice u čekárny,
Milánovice na návsi, Budkovice náves,
Sklo (zelená
Nádoby 240 litrů v Pertolticích u prodejny, Pertoltice na návsi, Laziště
popelnice)
na návsi, Chlístovice u čekárny, Machovice u čekárny, Milánovice na
návsi, Budkovice na návsi
Jedlé tuky a oleje
Nádoby 240 litrů v Pertolticích u prodejny, Laziště na návsi
(černá popelnice)
Železo (plechová
Nádoby 120 litrů v Pertolticích u prodejny
popelnice)
Pravidelně probíhá kontejnerový svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečných odpadů
a elektro zařízení. Dále mají občané možnost použít sběrný dvůr ve Zruči nad Sázavou.
Následně jsou jednotlivé složky využity k recyklaci, bioodpad je využíván ke kompostování na
skládce (kompostárně) v Trhovém Štěpánově.
Směsný komunální odpad se vyváží v nádobách 120 litrů a 240 litrů vždy v sudý pátek (1x za
čtrnáct dnů). Svoz vytříděného, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, odběr
elektro zařízení, železa, bioodpadu a komunálního směsného odpadu v obci zajišťuje firma
FCC HP, Zruč nad Sázavou. Svoz jedlých tuků a olejů provádí firma Černohlávek Group, Jakub.
Množství vyprodukovaného odpadu za rok 2021
Druh odpadu
Celkové množství odpadu za rok 2021 v tunách
Železo
0,115 t
Nebezpečný odpad
0,842 t
Papír
2,9494 t
Sklo
5,4575 t
Plast
3,7321
Objemný
8,843 t
Jedlý olej a tuk
0,11 t
Biologicky rozložitelný
3,69 t
Směsný komunální odpad
51,44 t

Náklady na provoz obecního systému v roce 2021
Druh odpadu
Náklady v Kč
Sběr využitelných odpadů (tříděný sběr) 137 167,00 Kč
Biologicky rozložitelné odpady
14 783,00 Kč
Nebezpečné odpady
5 949,00 Kč
Objemné odpady
8 757,00 Kč
Směsný komunální odpad
165 397,00 Kč
Celkem
332 053,00 Kč
Obec v roce 2021 vybírala místní poplatek za komunální odpad podle Obecně závazné
vyhlášky obce Pertoltice číslo 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, a to ve výši:
600,- Kč za osobu přihlášenou v obci
900,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům nacházející se na území obce, ve kterých není přihlášena žádná fyzická
osoba.
Děti do 10 let byly od poplatku osvobozeny, rovněž poplatek neplatily fyzické osoby
s trvalým pobytem na adrese ohlašovny /úředně zrušený trvalý pobyt/ a osoby zdržující se
dlouhodobě v zahraničí.
Na poplatku dle této vyhlášky bylo v roce 2021 vybráno od fyzických osob celkem vybráno
137 650,00 Kč. Od společnosti EKO KOM za zpětný odběr vytříděných odpadů /sklo, plast,
papír/ obec obdržela částku 37 921,50 Kč. Výnosy tedy celkem činily 175 571,50 Kč. Obec
doplatila na odpady částku 156 481,50 Kč to je 47,13 %.

Pertoltice 27. 4. 2022

Miroslav Vidlák

