Informace o výsledcích třídění odpadů
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku bych Vám chtěl za Komisi pro životní prostředí opět
poděkovat za Vaši aktivní účast při třídění odpadů.
Jak se nám dařilo snižovat množství směsného (nejnákladnějšího) odpadu ve prospěch toho
použitelného – tříděného odpadu, najdete shrnuté níže. Systém třídění už je vcelku zaběhlý, ale přesto
bych Vám chtěl připomenut základní body a vaše možnosti.

Bonusový systém
Jsou stanoveny dvě podmínky, které vám mohou snížit platby za likvidaci odpadů.

1. Objem popelnice (počet litrů) na občana
2. Aktivní účast v tzv. pytlovém systému
1. Objem popelnice na občana
Jedná se o jednoduchý výpočet dle velikosti sběrné nádoby
a frekvence svozů - kolik litrů objemu za měsíc na
jednotlivého občana (plátce) připadá.
Zde jsou stanoveny tři stupně:
První, nejnižší – do 60l objemu sběrné nádoby - bonus 100Kč
Druhý, střední - 61-100l objemu sběrné nádoby - bonus 50Kč
Třetí, nejvyšší - 101 a více litrů objemu sběrné nádoby – bez bonusu.
Vzorec pro výpočet je následující: objem nádoby krát počet svozů za měsíc vydělený počtem
nahlášených poplatníků = výsledný počet litrů na osobu
Níže příklad:
Příklad první: 4 členná rodina, velikost sběrné nádoby 120l frekvence svozu 1 krát za dva týdny →
(120x2)/4=60, tzn. na jednoho člena rodiny připadne 60l sběrné nádoby. V takovém případě je rodina
v první kategorii, tedy s nejvyšším bonusem 100Kč na jednoho poplatníka.
V případě, kdy je na jednom čísle popisném více popelnic nebo různé frekvence svozu, sčítá se jejich
celkový objem dohromady.
Dodržování termínů pro vývoz popelnic a jejich objem, budou namátkově kontrolovat pracovníci
městyse a v případě nedodržení pravidel nebude možnost přihlásit se k bonusovému systému na další
rok.

2. Aktivní účast v tzv. pytlovém systému
Díky skenování štítků, kterými je zajištěna přehledná a jasná
evidence počtu odevzdaných pytlů s vytříděným odpadem
(žluté i modré pytle jsou distribuovány zdarma) je i tento
způsob likvidace odpadů použít k bonifikaci - na každého plátce
v domácnosti, který odevzdá 6 kusů zcela naplněných pytlů za
rok, je stanoven bonus 50 Kč.

Celkový bonus tedy může dosáhnout až 150Kč na plátce (100 Kč za objem popelnice + 50 Kč za
odevzdané pytle). Bonus bude vyplacen při platbě na následující rok.
Pro urychlení celé administrace (vyplacení bonusu musí být zaevidováno) je na konci letáku
jednoduchý formulář, kterým sobě i pracovnicím na úřadu městyse ušetříte čas. Stačí odstřiženou část
vyplnit a přinést na úřad.
"Na bonus nebude mít nárok poplatník, který k 1.1. kalendářního roku dluží na poplatku za
předcházející rok."
Účast každého občana je samozřejmě zcela dobrovolná. Ani těm občanům, kteří se z nějakých důvodů
nemohou nebo nechtějí zúčastnit, se nic nezdražuje.

Níže uvádíme další související informace
DPS a DCHB
Zde pokračuje snaha o zapojení maximálního počtu poplatníků - možnost získání bonusu ve výši 50Kč
při dosažení 2 ks pytlů s vytříděným odpadem na člena domácnosti.
Nižší počet odevzdaných pytlů je zde zvolen s ohledem na nemožnost dosažení bonifikace ze objem
popelnic.

60l popelnice
Zejména pro samostatně bydlící občany, ale samozřejmě nejen pro ně, je zde možnost (např. když bude
dosluhovat současná popelnice) pořízení menší – 60l popelnice. Orientační cena je asi 735 Kč.
Rozhodně by to nemělo být vnímáno jako snaha o okamžitou výměnu popelnice – jedná se o možnost
do budoucna.

Zvýšení komfortu
V letošním roce došlo ke slibované výstavbě sběrného místa Na Hlásku. Rekonstrukce sběrného místa
u základní školy se odkládá z důvodu řešení úpravy této lokality jako celku. V příštím roce se počítá
s obdobnou úpravou také v ulici Bohdana Jelínka.

Losování
Další snahou jak zapojit do třídění více občanů, je možnost získání finanční odměny - všichni poplatníci,
kteří odevzdají minimálně 6 ks pytlů za předchozí rok - se dostanou do slosování o 3 x 1000 Kč, to
proběhne na plese městyse Choltice.

Rozšíření možností třídění
Od letošního roku je rovněž možné třídit použité jedlé oleje z domácností. Kontejnery jsou, Na Hlásku,
v ulici u základní školy a u prodejny COOP. Do sběrných nádob se vhazuje olej včetně uzavřeného obalu.

Výsledky a vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2011-2017

Pozitivní trend je i ve vývoji odměn za vytříděný odpad od společnosti EKOKOM.

Celkové množství vytříděných odpadů 2011 -2017

Informace o značení popelnic a termínech svozů na rok 2018
Stejně jako v loňském roce bude rozlišena frekvence svozu směsných odpadů barvou
známky.
Tu dostanete dle Vašeho rozhodnutí při platbě na úřadě městyse Choltice.
ZNÁMKA VÝVOZ 1 x 14DNÍ

ZNÁMKA VÝVOZ 1 x 4 TÝDNY

Pro přehlednost uvádíme kalendář s vyznačenými termíny svozů odpadů.

Závěrem Vám chceme popřát hodně zdraví a spokojenosti do roku 2018.

Komise pro životní prostředí

Potvrzení o vyplacení odměny (bonusový systém třídění odpadů)
Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Počet plátců v domácnosti: ………………
Počet poplatníků domácnosti, za které uplatňuji odměnu: ………………
Počet pytlů: …………………

odměna: …………………. Kč

(vyplní pracovník úřadu městyse)

Měsíční svoz: ANO / NE

odměna: …………………. Kč

Objem nádoby: …………..

Frekvence svozu:

1x 2týdny

1 x 4 týdny

V Cholticích dne ………………………………….

…………………………………………………..
podpis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

