Obecní úřad Litošice
Litošice 27 53501 Přelouč

Vyúčtování za svoz a uložení odpadu, včetně tříděného odpadu a
bioodpadu pro rok 2021
Zaplaceno:
Leden
25 992,-Kč
Velkoobjemový odpad: 13 945,-Kč
Únor
26 100,-Kč
9 216,-Kč
Březen
31 436,-Kč
---------------Duben
29 576,-Kč
celkem: 23 161,-Kč
Květen
27 396,-Kč
Červen
34 701,-Kč
Nebezpečný odpad: 7 308,-Kč
Červenec
30 652,-Kč
3 681,-Kč
Srpen
35 378,-Kč
---------------Září
35 410,-Kč
celkem: 10 989,-Kč
Říjen
32 738,-Kč
Listopad
30 672,-Kč
Recyklační poplatek: 6 196,-Kč
Prosinec
29 721,-Kč
-------------------------------------Celkem
369 772,-Kč + 34 150,-Kč + 6 196,-Kč = 410 118,-Kč
Celkem zaplaceno za svoz a uskladnění odpadů
Celkem vybráno od poplatníků
Vráceno za tříděný odpad - EKOKOM
Obec z rozpočtu doplatila dalších

410 118,-Kč
134 050,-Kč
42 088,-Kč
233 980,-Kč

Poplatníkem za svoz KO je každý občan s trvalým pobytem včetně dětí a každý kdo vlastní chatu,
nebo chalupu.

Náklady na jednoho poplatníka v roce 2021
byly 1 490,-Kč. Po odečtení vratky od EKOKOM
„V roce 2021 je částka na jednoho každého poplatníka za svoz SKO 422,6,-Kč, a za
každého poplatníka s TP dalších 998,-Kč za svoz tříděného odpadu a k tomu se
připočte recyklační poplatek za vytříděný odpad a svoz bio odpadu – toto jsou částky,
které zaplatí obec, aniž by poplatník cokoli vyhodil do popelnice.
Za likvidaci odpadu – uložení na skládku je další poplatek, který se promítá v tomto
vyúčtování a obec ho musí zaplatit a který se pravidelně navyšuje
(v roce 2022 – 1 793,-Kč za tunu uloženého odpadu).
Rádi bychom rozšířili síť stanovišť na tříděný odpad, ale za každý další kontejner (1100l) bychom navyšovali
neúměrně cenu za svoz tříděného odpadu. Většinu BIO odpadu cca 90% likvidujeme s jiným smluvním
partnerem za částku v řádu několika 1000,- Kč ročně, zde by to stálo několik 10 000,-Kč.
Děkujeme za pochopení – zastupitelstvo obce
Obec Litošice, Litošice 27, 535 01 Přelouč
IČ 00580562
Úřední den: pondělí od 18 – 19 hodin
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