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Zpráva o činnosti a hospodaření STS, s.r.o.

Čerpání z rozpočtu Města podle středisek za 1. až 9. měsíc 2022je uveden
v tabulce v příloze č. 1.

Údržba komunikací
Rozpočet na údržbu komunikací přečerpán o 225 tis. Kč. Již letos podruhé
čistíme a opravujeme poškozené komunikace po přívalových deštích.

Stav plánovaných rekonstrukcí:
Zhotovená je rekonstrukce příjezdové komunikace k bytovému domu čp. 527
Dělnické ulici, rekonstrukce části chodníku v Žižkově ulici a ve Strojírenské
ulici, oprava vstupu do čp. 482 v ul. 28. října (knihovna), oprava krajnice
v horní části v ul. Havlíčkova Nyní probíhá rekonstrukce chodníku ve spodní
části Tyršovy ul. Následovat bude vybudování drenáže v parku v Tyršově ulici,
předláždění chodníku v Havlíčkově ul. před prodejnou Flosman a rekonstrukce
povrchů v okolí domu č.p. 1051 v Olbrachtově ul.

Údržba VO:
Revidujeme možnosti úspor za el. energii na jednotlivých odběrných místech.
Jednak snížením citlivosti spínacích fotobuněk, dále možnosti výměn hlavních
jističů za jističe z nižší prodovou hodnotou. Fixovaný odběr el. energie máme do
31.12.22. Pro další období nemáme zatím smlouvu uzavřenu. Z rozpočtu zatím
vyčerpáno 55% finančních prostředků na údržbu VO.

Stav plánovaných rekonstrukcí:
Dokončená je rekonstrukce osvětlení v celé osadě Libíň. Následovat bude
prodloužení VO o jedno svítidlo v ul. Na Vyhlídce

Údržba zeleně:
Průběžně probíhá údržba zeleně ve městě a v osadách — vyčerpáno 93%
finančních prostředků. V rámci zeleně také likvidujeme poškozené stromy a
keře po přívalovém dešti a větru.

Údržba hřbitova:
Na hřbitově probíhají běžné údržbářské a provozní práce dle našeho rozpočtu.
Po přívalovém dešti a větru budeme ještě odstraňovat 2 nakloněná stromy



(borovice). Proběhla výstavba nové kolumbámí stěny za cenu 199 771,- Kč
včetně DPH.

Dětská hřiště:
Probíhá průběžná kontrola dětských hřišť dle plánu kontrol spolu s roční revizí
revizním technikem a odstraňujeme případné vzniklé závady. V Háječku vlivem
silného větru došlo k vyvrácení dvou smrků, které poškodily herní sestavu
s prolézačkou, skluzavkou a houpačkou.

Častoboř:
„Přehled tržeb a ubytovaných 2014 _ 14. 9. 2022 na Castoboři

Tržby
2014 2 789 000 ,- Kč
2015 2 906 000 ,- Kč
2016 2 954 000, Kč
2017 2 959 000,- Kč
2018 3 153 000,-165
2019 3130 000,- Kč
2020 3 071 000,- Kč
2021 3 111 000,- Kč
2022 3 784 000,- Kč

Počet Počet strávených
ubytovaných noci

2014 1779 8048
2015 1777 8050
2016 2053 9029
2017 2046 8244
2018 2148 9238
2019 2192 9470
2020 1569 7654
2021 1525 7745
2022 1893 9106

Průběh sezony již nebyl poznamenán pandemií Covidu19. Počasí v první
půlce července a pak v září rekreaci nepřálo, ale zbytek léta už bylo hezky a
celkově byli rekreanti spokojeni. Co se týče škol v přírodě v červnu, tak se
zúčastnilo 0 % méně než před pandemií. Z jakých důvodů to bylo, není známo.
Celkově sezona podle počtu příjezdů a strávených nocí dopadla přibližně stejně
jako v letech před pandemií. K 14.9 se jedná o 1893 příjezdů a 9106 strávených
noc1.



Odpady:

V příloze č. 2 je tabulka TKO a bioodpadů za období let 2013—23 po měsících.

V příloze č. 3 je tabulka se seznamem míst na tříděný odpad s vyznačením
komodit, kteréje možné na jednotlivých místech odkládat. Na 6 místech přibyly
nádoby na jedlé oleje.

Od 1. l. 2023 bude dražší skládkovné na skládce ve Voticích o 368; Kč včetně
DPH za tunu, což se promítne do výdaje rozpočtu r. 2022 za odpady při ročním
množství 929 tun TKO navýšením částky o 341 872,- Kč. Postupně stoupá i

poplatek (obci, státu) za uložení každé tuny v roce 2023 na částku 1000,-Kč/t
z původní částky 500,- Kč/t. Navýšení 500,- Kč/t se netýká Sedlčan z důvodů
nízké produkce množství odpadu na 1 obyvatele. Vyjádřeno v Kč je to částka
464 500,— Kč/rok. Vliv na tuto příznivou situaci má motivační systém likvidace
odpadů. Novinkou skládky Votice je i omezeni přijímaného množství odpadu na
5 000 t za rok 2023, doposud ukládáme ve Voticích 6 000 tun odpadu od obcí
z regionu. Tato informace je nová a zatímjsme ji s provozovatelem skládky
firmou Compag neprojednávali.

Ceny za předání odpadů na třídičku nejspíš narostou. Výkupní cena papíru
se v průběhu září dostala na 0Kč za tunu. Papímy mají zásoby odpadního
papíru, které jsou větší nežje potřeba pro snižující se výrobu. Je velmi
pravděpodobné, že se papír během několika málo týdnů propadne do
mínusových čísel a obce a firmy budou po dvou letech opět platit třídičkám i za
recyklaci papíru.

Se zvyšujícími se cenami energií se dá předpokládat, že dojde
k významnému zdražení za předání plastů a nápojového kartonu na třídící linky.
Aktuální cena za předání lt plastů na třídící linku je 4300 Kč + DPH. Obsahuje
náklady na přetřídění plastů, likvidaci nepoužitelných plastů ve spalovně nebo
na skládce a dopravu STS mezi překládací stanicí odpadů a třídičkami. Plasty
vozíme na třídičku do Dolních Hbit a do Vimperku.

Nádoby na bioodpad z dotace jsme už rozdali. Nepokryli jsme ani polovinu
aktuálně dodělávaných rodinných domů (např. u minigolfu). Budou se novým
zájemcům dále přidělovat nebo si je mají pořídit již sami? Aktuální cena 1

nádoby je 1815 Kč včetně DPH.



Rozšířili jsme kapacitu sběrného dvora pořízením 2 ks velkoobjemových
kontejnerů, každý o objemu 80 m3. 1. kontejner slouží pro sběr polystyrenu a 2.
pro sběr elektroodpadu.

Zimní údržba:

STS, s.r.o. jsou připraveny na plnění úkolů zimní údržby dle plánu zimní údržby
místních komunikací města včetně osad v období od 1. listopadu 2022 až 31.
března 2023. Plán zimní údržby ke schválení v příloze.

Technické ubavení pro zimní údržbu:

3ks traktorů s pluhem, vozidlo Liaz — sypač, malotraktor Kubota L2501 D
s pluhem a sypačem, vozidlo Durso s pluhem a sypačem, vozidlo M26
Multikára s pluhem a sypačem, vozidloM25 Multikára se sklápěcí korbou pro
ruční úklid a přepravu soli, malotraktor Vivid s pluhem a sypačem, ručně vedená
sněhová fréza a jako záloha zametací vůz Cityrenger vybavený pluhem a
sypačem.

V Sedlčanech dne: 21. 9. 2022
Daněk Jiří — jednatel společnosti


