Předkládaná informační zpráva se věnuje vývoji odpadového hospodářství Města
Dačice v roce 2016. Opět si všímá množství i skladby „vyprodukovaných“ odpadů, struktury
příjmů a výdajů města v této oblasti a svým slovním komentářem upozorní na skutečnosti
zásadnějšího významu podchycené v jednotlivých tabulkách.

Produkce odpadů
Informace o produkci odpadů za rok 2016 (včetně roku předchozího) je detailně
i souhrnně zpracována v následujících tabulkách.
Předkládané údaje nezahrnují odpady vyprodukované Městem Dačice v postavení právnické
osoby a jsou tedy přesným přehledem o odpadech předaných občany do městského systému
pro nakládání s komunálním odpadem.

Charakter
odpadu

Název odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací
oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Kyseliny
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Dřevo neobsahující nebezpečné látky
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
„směsný komunální odpad“

Produkce
2015
[t/rok]

o. nebezpečný

0,1610

o. využitelný

110,9787
74,1736
69,5312
1,9800

Produkce
2016
[t/rok]

0,5530

Meziroční
srovnání
[t/]

+ 0,3920

121,6520 + 10,6733
92,9460 + 18,7724
99,1877 + 29,6565
1,5480

- 0,4320

0,1320

+ 0,1320

0,0400

0,0030

- 0,0370

o. ostatní
o. nebezpečný
o. využitelný

13,0400
0,0500
0,1040

19,8700
----0,5610

+ 6,8300
- 0,0500
+ 0,4570

o. nebezpečný

0,8820

1,6400

+ 0,7580

o. využitelný

27,9800
11,8780

34,2400 + 6,2600
23,3650 + 11,4870

415,7465

478,4750 + 62,7285

1743,6954

1757,9177 + 14,2223

2470,2404

2632,0904 + 161,850

o. nebezpečný

o. biologicky
rozložitelný
o. směsný
Celkem:

-----

Souhrnná produkce odpadů
dle charakteru a vlastností
(období 2014 - 2016)

rok 2014

Směsný odpad

Využitelný odpad

Nebezpečný odpad

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad ostatní

Celkem:

rok 2016

rok 2015

[ t/rok ]

%

[ t/rok ]

%

[ t/rok ]

%

1805,6379

71,8

1743,6954

70,6

1757,9177

66,8

258,7330

10,3

294,6455

11,9

371,9517

14,1

4,2350

0,2

3,1130

0,1

3,8760

0,1

424,3646

16,9

415,7465

16,9

478,4750

18,2

20,9600

0,8

13,0400

0,5

19,8700

0,8

2513,9305

100

2470,2404

100

2632,0904

100

V roce 2016 došlo k navýšení celkového množství odpadů předaných občany
do městského systému pro nakládání s komunálním odpadem. Nevytříděný odpad se na tomto
nárůstu podílí „pouze“ hmotností 14,2223 t, výrazně vyšší podíl připadá na vytříděné dále
využitelné odpady. Pozitivním rovněž je, že nárůst zaznamenáváme u všech obalových
odpadů, jejichž třídění odměňuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Za zmínku dále určitě stojí, budeme-li zohledňovat období let 2014 – 2016, klesající
tendence u produkce skládkovatelných odpadů a tendence naopak stoupající u produkce
odpadů využitelných.
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V letošním roce probíhala na půdě evropského parlamentu další diskuse k tzv. oběhovému
hospodářství. Europoslanci podpořili ve schváleném balíčku, kromě jiných, i následující cíle:
- zvýšit recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 na minimálně 70 %,
- skládkovat v roce 2030 jen 5 % komunálních odpadů.
Informace zajímavé v kontextu výše uvedeného nabízí následující tabulka:

rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016

Odpad tříděný [ % ]
13,55
15,63
25,47
28,17
29,41
33,21

Odpad netříděný [ %]
86,45
84,37
74,53
71,83
70,59
66,79

Za uplynulých pět let se nám sice podařilo zvýšit podíl tříděného odpadu o téměř 20 %,
nicméně evropský cíl je nastaven na úroveň mnohem vyšší.

Ekonomika odpadového hospodářství města
Strukturu příjmů a výdajů města v oblasti odpadového hospodářství roku 2016
konkretizují níže uvedené tabulky. V závorce je pro možnost srovnání uvedena příslušná
hodnota platná pro rok předchozí, tedy rok 2015.
Kč
Příjmy:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
EKO-KOM, a.s. - odměna za zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
Příjmy celkem

Výdaje:
Tříděný sběr využitelných odpadů
Provoz sběrného dvora odpadů (nebezpečné odpady, využitelné
odpady, biologicky rozložitelné odpady, směsný komunální odpad)
Oddělený sběr bioodpadu (město-uliční sběr + místní části + svoz
vánočních stromků)
Mobilní sběr odpadů (nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné
odpady)
Periodický svoz a následné odstranění směsného komunálního
odpadu (včetně odpadkových košů)
Výdaje celkem

4 413 609,-(4 513 067,--)
812 199,-(561 952,--)
5 225 808,-(5 075 019,--)

741 162,-(745 891,--)
735 294,-(746 606,--)
606 821,-(611 423,--)
55 688,-(48 555,--)
3 442 037,-(3 465 794,--)
5 581 002,-(5 618 269,--)
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V příjmové části tabulky zaznamenáváme i v roce 2016 zvýšení celkového příjmu,
na němž se podílí vyšší odměna poskytnutá Městu Dačice společností EKO-KOM, a.s.
V uvedeném roce nám poskytla autorizovaná obalová společnost roční odměnu ve výši
812 199,-- Kč za průběžné zajišťování zpětného odběru a využití obalových odpadů. Tato
odměna je tak vyšší než náklady vynaložené městem na sběr těchto odpadů (741 162,-- Kč).
Nutno však podotknout, že i přes výše zmiňovaný vývoj Město Dačice opět dotovalo oblast
svého odpadového hospodářství, a to částkou 355 194,-- Kč, což představuje v přepočtu
cca 47,-- Kč na jednoho poplatníka.
Cenová hladina roku 2015 zůstala u služeb realizovaných v oblasti odpadového
hospodářství města zachována i pro rok 2016. Nedošlo proto k žádným zásadním změnám
v této oblasti a výdaje za nakládání s komunálním odpadem v roce 2016 jsou prakticky stejné
jako v roce předchozím.
Samostatná příloha této informační zprávy je, již tradičně, věnována rekapitulaci
správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, který představuje hlavní příjem v rámci odpadového
hospodářství města.
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