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Speciální informační občasník města Mníšek pod Brdy

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou speciální číslo občasníku RADNIČNÍ LISTY k tématu odpadů. Odpadové hospodářství je pro obce dlouhodobě důležité
téma, které bylo schválením nového
odpadového zákona v loňském roce
ještě umocněno a stalo se tématem
klíčovým. Zákon mimo jiné stanovuje
každoročně narůstající poplatky za
uložení odpadu na skládku, ukončení
skládkování směsného komunálního
odpadu v roce 2030 a zvyšování recyklačních cílů. Změny ve sběru, svozu
a likvidaci odpadů budou proto v průběhu příštích 9 let zcela nevyhnutelné
a momentálně je řeší úplně všechny
obce a města v ČR. Jednotlivé strategie se asi nakonec budou jedna od
druhé trochu lišit, ale cíle zůstávají pro
všechny stejné.
Mníšek pod Brdy udělal první dva zásadní kroky k přehlednosti a kontrole
nad vlastními odpady tím, že společně se sedmi dalšími obcemi regionu
založil Dobrovolný svazek obcí
Technické služby Brdy a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou společnost s.r.o.
(BOS), která bude od 13. prosince
2021 v členských obcích svážet a likvidovat odpady.

Na celostátní úrovni se však nacházíme v tzv. mezidotačním období,
kdy jedno sedmileté dotační období
právě končí, a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně i vinou
pandemie covidu. Rozjezd nové společnosti včetně investic do techniky
bude proto muset probíhat postupně,
tak abychom mohli na některé klíčové investice využít i dotace. O těch
sice máme informaci z Ministerstva
životního prostředí, že se připravují,
ale vypsány ještě nebyly a představují tak důležitou proměnnou, kterou
zatím neznáme. Proto jsme se ve vedení města dohodli, že v roce 2022
rozdíl v narůstajících nákladech na
odpady pokryjeme z rozpočtu města a občanům zatím zůstanou stejné
poplatky jako letos. V průběhu roku
2022 pak budeme aktualizovat analýzu produkce odpadů v regionu, pracovat na maximálním využití dotací
a spolupracovat s ostatními institucemi tak, abychom vám na konci roku
byli schopni předložit novou, moderní
koncepci nakládání s odpady v Mníšku pod Brdy.
Jejím hlavním cílem bude odvádět
profesionální práci pro občany, nikoli
generovat co nejvyšší zisk pro akcionáře, jak je tomu u komerčních firem.

Nový systém zajistí zejména přesnou kontrolu nad tím, kolik kterého
odpadu vyprodukujeme, a díky tomu
budeme moct optimalizovat jeho likvidaci nebo další upotřebení (např.
prodej k recyklaci), čímž se členským
obcím sníží náklady. Čím dříve začneme, tím lépe budeme připraveni
na blížící se zákonné povinnosti.

Magdalena Davis,
starostka města
Mníšek pod Brdy

Vznikla nová
svozová společnost
Od 13. prosince 2021 začíná v mníšeckém
mikroregionu svážet odpady nová svozová společnost Brdská odpadářská
společnost s.r.o. (BOS), založená
Dobrovolným svazkem obcí Technické služby Brdy a Hřebeny.
Členy svazku jsou města a obce Mníšek
pod Brdy, Nový Knín, Čisovice, Jíloviště,
Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany.

Proč vznikl nový svazek obcí
a svozová společnost nyní?
• V roce 2021 skončila desetiletá smlouva na svoz odpadu mezi
městem Mníšek pod Brdy a firmou Komwag. S ní skončily i zafixované, relativně nízké ceny z roku 2011. Z dat okolních obcí
zároveň vyplývá, že současné ceny svozových společností v našem regionu i okolních regionech jsou srovnatelné s cenami
BOS, výjimku tvoří města a obce, které v současné době soutěžily nové dodavatele ve výběrovém řízení (viz tabulka). Tyto ceny
jsou o cca 20 % vyšší. Z tohoto důvodu se ke svazku přidal i Nový
Knín (za týdenní svoz nádoby o objemu 120 l hradí cenu 3 500 Kč
vč. DPH za kalendářní rok). Společnost BOS s.r.o. bude sídlit
v původní budově společnosti Komwag v Řevnické ul. společně
se zaměstnanci sběrného dvora v Mníšku pod Brdy, pro které tím
dojde také ke zlepšení jejich pracovního zázemí.
• Od letošního roku platí nový zákon o odpadech (Zákon
č. 541/2020 Sb.), který zásadně mění odpadové hospodářství
a stanovuje obcím celou řadu nových povinností. Do konce roku
2023 např. nesmí být součástí směsného komunálního odpadu
bioodpad, od roku 2025 je nutné vytřídit alespoň 60 % směsného komunálního odpadu, od roku 2030 alespoň 65 % a od
roku 2035 alespoň 70 % (momentálně třídíme 38 %). Prudce
roste cena za skládkování a naopak rok od roku klesá množství kilogramů odpadu na občana ukládané na skládku za
sníženou cenu (tzv. třídící sleva na občana, viz. graf). Od roku
2030 nebude možné skládkovat směsný komunální odpad
vůbec. Bez plné kontroly nad sběrem a likvidací odpadů nemají
obce možnost minimalizovat své náklady a optimalizovat služby
občanům. Z tohoto důvodu se přidala např. i obec Voznice, které
současný systém zapojení svazku Dobříšsko a Novoknínsko neumožňuje přímý vliv na řízení svozové společnosti.

Nárůst ceny za skládkování a pokles třídící slevy
250 kg

2 000 Kč
1 800 Kč
1 600 Kč
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sleva na občana (kg)

Člen předsednictva: Ing. Vladimír Dlouhý
(starosta Jíloviště)
Kontrolní komise
Předseda: Petr Chmelík
(starosta Nový Knín)
Člen kontrolní komise: Bc. Veronika Michelová
(místostarostka Voznice)
Člen kontrolní komise: Ing. Jaroslav Maršík, CSc
(zastupitel Čisovice)

Brdská odpadářská společnost s.r.o.
Jednatelé:
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
(starostka Mníšek pod Brdy)

Mgr. Jan Marek

0

skládkovné (cena za tunu)

Člen předsednictva: Zdeněk Pekárek
(starosta Trnová)

100 kg
50 kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2. místopředseda: Daniel Březina
(starosta Zahořany)

Výkonný ředitel:

200 Kč
- Kč

1. místopředsedkyně: Bc. Markéta Polívková
(starostka Klínec)

150 kg

600 Kč
400 Kč

Předsedkyně: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
(starostka Mníšek pod Brdy)

Petr Chmelík (starosta Nový Knín)

1 000 Kč
800 Kč

Předsednictvo

200 kg

1 400 Kč
1 200 Kč

Dobrovolný svazek obcí TS Brdy a Hřebeny
www.tsbrdy.cz

S výjimkou výkonného ředitele BOS s.r.o.
jsou veškeré funkce ve svazku a svozové
společnosti vykonávány bezúplatně.

Proč se obcím vyplatí vlastní
společnost na svoz a likvidaci odpadů?
• Objem odpadů a cenu za jejich likvidaci mají pod kontrolou.
• Informace o produkci odpadů využívají k optimalizaci nákladů
ve prospěch obyvatel.
• Mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb a péči o životní
prostředí.
• Rozhodují o činnosti svozové společnosti a podílejí se na jejím
hospodářském výsledku.

Příklady svazků obcí, které již provozují vlastní odpadové
hospodářství: Malá Haná, Jilemnicko, Dolnobřežansko, Dolní Berounka
(zahájení činnosti 2022)

Výhoda svazku: sdílení nákladů na nákup nezbytné techniky, kontrola
obcí nad vlastním odpadem a snížení budoucích nákladů na jeho likvidaci.
Financování: obce sdružené do svazku vkládají do BOS s.r.o. vratnou jistinu
dle klíče 200 Kč na trvale hlášeného obyvatele obce v celkové výši 2,4 mil. Kč.
Jistina jim bude později vrácena ze zisků společnosti. Nákup techniky (svozová
auta, vážní systémy) je financován investičním úvěrem u Komerční banky.

K jakému systému směřuje náš svazek v budoucnosti: u sběru
a svozu odpadu je finančně i strategicky nejvýhodnějším řešením získání
dotace z Ministerstva životního prostředí na systém tzv. Door-to-Door (sběr
přímo od domu). Každá domácnost může (rozhodnutí je dobrovolné) získat
zdarma tři vlastní nádoby na separovaný odpad (pravděpodobná kombinace:
bio, papír, plasty společně s kovy – řešeno magnetickým tříděním na třídičce odpadu); v případě bytových domů může být systém řešen společnými,
uzamykatelnými nádobami. V případě nezískání dotace by společnost využívala stávající třídící systém a časem investovala do vlastní třídící stanice.
Součástí předcházení a likvidace odpadu je např. založení Re-use
centra (odložené nepotřebné věci k dispozici ostatním občanům), likvidace bio
odpadu na kompostárně/bioplynové stanici včetně gastro-odpadu, spolupráce
s ostatními svazky pro vstup na trh s druhotnými surovinami (kovy, sklo, papír,
plasty) a trh s komunálním odpadem pro energetické využití ve spalovnách.

Jak to bude se zimní a letní údržbou
v Mníšku pod Brdy?
Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele zimní a letní
údržby komunikací a údržby zeleně na území města Mníšek pod
Brdy. O vybraném dodavateli těchto služeb vás budeme informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

Jaký dopad bude
mít nový systém
na obyvatele
Mníšku pod Brdy
v příštím roce?
PRO OBYVATELE
MĚSTA MNÍŠEK
POD BRDY
SE V PŘÍŠTÍM ROCE
NIC NEMĚNÍ!
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022
Za svoz komunálního odpadu zaplatíte stejnou částku jako letos.
Frekvence svozu komunálního
odpadu v roce 2022
Četnost svozu komunální odpadu zůstává stejná, jakou jste si zvolili letos
(týdenní nebo čtrnáctidenní).
Způsob úhrady poplatku za
svoz
komunálního
odpadu
v roce 2022
Zaplatit můžete stejným způsobem
jako letos: bankovním převodem
nebo v pokladně městského úřadu.
Nádoby na svoz komunálního
odpadu
Popelnice vám zůstanou stejné, jaké
jste používali doposud.
Do půlky listopadu jste měli možnost
nahlásit na městský úřad jejich případná poškození. Pokud jste to nestihli
a vaše popelnice je poškozená, napište,
prosím, na e-mail: dina.risianova@mnisek.cz, nebo tel.: 731 094 472.
Do e-mailu uveďte: jméno a příjmení
plátce (nebo název plátce), adresu
včetně čísla popisného, stav poškození, případně telefonní kontakt na vás.
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