MÍSTNÍ POPLATKY 2021
KOCHÁNKY
Dne 1.12.2020 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR po dlouhých letech příprav schválen nový
zákon o odpadech. Zákon stanovuje cestu přechodu odpadového hospodářství v takzvané oběhové
hospodářství, kde zcela exaktně vymezuje recyklační cíle, zpřísňuje poplatkovou úroveň za
odstraňování odpadu (v roce 2021 ze současných 500Kč/t na 800 Kč/t, v roce 2029 až na 1850Kč/t)
či stanovuje úplný zákaz skládkování využitelného odpadu od roku 2030.
S ohledem na skutečnost, že obec v minulém roce doplácela každých 750,-Kč zaplacených na poplatku
za svoz komunálního odpadu a sběrný dvůr - částkou 200,-Kč, je nutné částku za tuto platbu navýšit. Od
1.1.2021 roste základní poplatek za ukládání odpadu o 60% (vyjímku z vyššího poplatku v roce 2021
obec získá při uložení odpadu do 200kg/obyvatel, v roce 2029 je to do 120kg/obyvatel) – to my bohužel
nesplňujeme, proto budeme platit o 60% více oproti roku 2020 nad hranici 200kg/osoba.
Uvědomujeme si, že domácnosti se snaží svůj komunální odpad eliminovat a důsledně třídit. Proto
v současnosti s AVE a MV již plánujeme připravit od roku 2022 systém platby za svoz komunálního
odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu – kdy si každá rodina zvolí sama. Popelnice
budou opatřeny známkou různé barvy, kde bude jasně uvedeno, o jakou velikost nádoby se jedná a jaká
má být frekvence svozů.
Zastupitelstvo obce na veřejném jednání dne 17.12.2020 schválilo místní poplatek pro rok 2021
následovně:

Poplatky za svoz odpadů:
• 950,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci /rok
• 800,-Kč za č.p. u chatařů a chalupářů / rok / 10 pytlů
• 1.000,-Kč za č.p. u chatařů a chalupářů / rok / známka na popelnici
• 80,-Kč jeden pytel AVE

Poplatek ze psů:
• 100,-Kč za prvního psa / rok
• 150,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatky za odpad a ze psů jsou splatné do 31.3.2020.
Poplatky můžete hradit v hotovosti na obecním úřadě Kochánky v úředních
hodinách nebo převodem na účet 0482541319/0800. Při platbě na účet uvádějte
jako variabilní symbol číslo domu.

Děkujeme, že zodpovědně nakládáte se svým odpadem.

