
Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování odpadů, včetně 
nákladů na provoz obecního systému za uplynulý rok 2021 ve Vrbně pod 
Pradědem a místních částech Mnichov a Železná (dále jen „město“). 
 
Podle ustanovení § 60 odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, je obec  povinna informovat nejméně jednou 
ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu,  využití 
a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou 
ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně 
nákladů na provoz obecního systému (dále jen „sběr odpadu“). 
 
Finanční stránka: 
 

✓ Výdaje 
Paušální částky na provoz obecního systému nakládání s odpady pro  rok 2021:  

zneškodňování směsného komunálního odpadu vznikajícího 
provozem domácností a rekreačních objektů částku 

4 319 646,00 kč 

svoz  tříděného komunální odpadu 1 812 261,00 kč 

provoz recyklačního dvora 1 492 347,00 kč 

sběr odpadu prostřednictvím odpadkových košů a kontejnerů 
na jarní a podzimní úklid 

   460 980,00 kč 

Celkem  8 085 234,00 Kč 

 
Jedná se o  stanovené paušální částky na provoz obecního systému nakládání s odpady, za taxativně 
stanovené konkrétní činnosti, jejichž poměrná část se vyplácí zálohově za každý kalendářní měsíc. 
 
Náklady vynaložené nad stanovené paušální částky:  

sběr biologického odpadu od občanů   110 393,00 kč 

sběr nebezpečných odpadů    53 406,00 kč 

sběr objemných odpadů  268 683,00 kč 

sběr stavebního odpadu   96 517,00 kč 

úklid veřejného prostranství a černých skládek 154 465,00 kč 

Celkem 683 464,00 kč 

 
Jedná se o částky, které jsou hrazeny podle skutečných výkonů nad rámec paušálních částek. 
 

✓ Příjmy  
Od občanů a vlastníků rekreačních objektů: 

Poplatky od občanů 3 114 720,00 kč 

Poplatky od vlastníků rekreačních objektů      93 240,00 kč 

Celkem 3 207 960,00 kč 

 
Pro rok 2021 byl  Obecně závaznou vyhláškou č.  3/2020 stanoven místní poplatek ve výši 630,00 kč. 
 
Od společnosti EKO-KOM a.s. jako odměnu za zajištění využití tříděného odpadu: 

vedení recyklačního dvora 114 912,00 kč 

tříděný papír 199 357,40 kč 

tříděný plast 442 251,60 kč 

tříděné sklo   77 768,30 kč 

tříděné kovy   87 326,78 kč 

nápojový kartón „Tetrapak“      4 648,00 kč 

Celkem 926 264,08 kč 

 

 



 
Technická stránka: 
 

✓ Odpady 
Množství vyprodukovaného směsného (nevyužitelného) komunálního odpadu: 

směsný komunální odpad 1 136,979 tun 

objemný odpad    332,681 tun 

Celkem 1 469,660 tun 

 
Jedná se o  netříděný odpad, který je dále nevyužitelný. Jeho množství a skládkování je  sledováno podle 
zákona o odpadech. Pro rok 2021 bylo stanoveno množství 0,2 tuny tohoto odpadu na jednoho občana, na 
které bylo možné uplatnit slevu při skládkování. V případě města, v přepočtu na počet obyvatel, bylo možno 
uplatnit slevu na 999 tun. To znamená, že do tohoto množství se platila částka 500,00 kč za tunu. Po jejím 
překročení bylo nutné platit plnou cenu za skládkování jedné tuny odpadu ve výši 800,00 kč. Město tento 
limit překročilo v měsíci říjnu 2021. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud roste množství nevytříděného 
odpadu, tak rostou i finanční náklady za skládkování odpadu.  
 

✓ Prostředky 
Město disponuje  systémem 50 sběrných, takzvaných recyklačních, míst s kontejnery:  

tříděný papír  1100 litrů   64 kusů 

tříděné sklo 1100 litrů   43 kusů 

tříděný plast 1100 litrů   73 kusů 

tříděné kovy 1100 litrů   10 kusů 

tříděný nápojový kartón „Tetrapak“ 1100 litrů     3 kusy 

Celkem  193 kusů 

kontejnery: 

směsný komunální odpad 6200 litrů 16 kusů 

směsný komunální odpad 1100 litrů 12 kusů 

Celkem  28 kusů 

 
Odpadní nádoby, popelnice, soukromých osob: 

směsný komunální odpad 110 litrů 1046 kusů 

 
V rámci třídění odpadu je prováděn i takzvaný „pytlový“ svoz od rodinných domů, tedy svoz  pytlů 
obsahujících tříděný odpad.  
 

✓ Kooperace  
Kontejnery patřící svozovým firmám: 

SMOLO CZ s.r.o. - bioodpad 1100 litrů 21 kusů 

EKO-PF spol. s r.o. – jedlé oleje   110 litrů   6 kusů 

TextilEco a. s. – použitý textil     6 kusů 

Celkem  33 kusů 

 
Tyto kontejnery si obhospodařují samy svozové firmy. V této souvislosti byla se společností TextilEco  
ukončena spolupráce ve sběru použitého textilu z důvodu nedodržování podmínek smlouvy a nově bude 
tuto činnost zajišťovat společnost  DIMATEX CZ spol. s r.o.,  ve  sběru použitého textilu a nově  obuvi a 
funkčních hraček.  
 
Kontejnery zpětného  odběru: 

ELEKTROWIN a.s. Recyklační dvůr  

ASEKOL a.s. Recyklační dvůr 

ECOBAT s.r.o. Recyklační dvůr 

 



Sběr použité elektroniky,  elektrických spotřebičů,  odpadních baterií a akumulátorů (ne autobaterií)   je 
prováděn formou zpětného odběru  na recyklačním dvoře ve Vrbně pod Pradědem místní části Mnichov. 
Tento zpětný odběr je zajišťován pro výše uvedené společnosti. S takto zpětně odebranými spotřebiči a 
bateriemi se podle zákona o odpadech nenakládá jako s odpadem, ale slouží k recyklaci.   
 
 
 


		2022-04-28T13:38:30+0200
	Milan Halo




