Výpočet slevy poplatku za svoz
komunálního odpadu.
Obec Kostomlaty pod Řípem má s firmou EKO-KOM uzavřenou Smlouvu o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Platba za využití odpadů je podle
této smlouvy stanovena takto (převzato volně a zkráceně): odměna se vypočte tak, že bude
určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů a takto
stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku.
EKO-KOM namátkově zjišťuje průměrný podíl obalů ve tříděném odpadu a platí obci
za celkové množství obalů. Platba za obaly pro celou obec bývá v rozsahu 30 až 45 tisíc Kč
za rok.
Na konci roku se pro každé popisné číslo, podle údajů ze sběrného dvora a podle
stanovených podílů, spočítá množství obalů. V minulých obdobích byly podíly obalů u
papíru přibližně 25 až 30%, u plastů to bylo v rozsahu 85 až 92 %, u plastových lahví (PET)
100%, u kartonů 100%, u skla asi 95 až 99%. Součtem obalů za všechna čísla popisná je
dáno celkové množství obalů, za které obec dostala platbu. Z toho se spočítá, kolik Kč
připadá na 1 kg obalů a celá platba, kterou dostala obec, se pak zpětně rozpočítá na
jednotlivá čísla popisná. Nakonec se výsledné částky zaokrouhlí (na 50,- nebo 100,- Kč).
O zpětném odpočtu, částky a způsobu výpočtu rozhodlo zastupitelstvo obce v minulosti na podporu třídění odpadu a jako malou odměnu občanům šetřícím naše životní
prostředí. Na slevy není právní nárok, obec nezohledňuje náklady na provoz sběrného dvora, plastové pytle, náklady na odvoz apod. Třídění odpadu je pro obec finančně ztrátové,
proto pro omezení svozu tříděného odpadu z okolí je nejvyšší sleva 400,- Kč na osobu (tj.
každá osoba musí zaplatit za svoz domovního alespoň 100,- Kč). Slevu nelze proplatit a lze
ji uplatnit jen při platbě domovního odpadu na následující rok.
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