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V Sedlčanech 20.2.2013
K č.j. MST 3049/2013

Vážený pane,

k vašim dotazům z 8.2. 2013 dle zák.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů sděluji následující:
ad 1) V odpovědi z 31.1.20013 jsem vám vysvětlil, proč ke změně způsobu platby za svoz
TKO došlo. Způsob, který s účinností od 1.1.2013 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo,
stanovuje typy svozových nádob, možnosti různých frekvencí svozu a sazby za jednotlivé
varianty svozu.
Jak už jsem uváděl, jsou známé roční náklady na svoz TKO. Sazby jednotlivých variant
svozu byly stanoveny dle odhadu, jak se obyvatelé zachovají a jaké způsoby svozu si zaplatí.
Splatnost poplatku je do 28.2.2013 a až po té bude možné vyhodnotit nakolik bylo nastavení
nových způsobů platby správné. Předběžně lze říci, že se bude blížit odhadu.
Čísla, která jsem v minulé odpovědi uváděl, vycházely z údajů známých v době
projednávání vyhlášky, tj. říjen-listopad 2012. Mohu ještě doplnit, že průměrný čas týdenního
svozu byl 21 hodin a rozpis ceny skládkovného je následující:
č.

500 Kč/tuna - zákonem daný poplatek obci, na jejímž území se skládka nachází
100 Kč/tuna - rekultivační poplatek - dle zákona
480 Kč/tuna - poplatek za uložení
253 Kč/tuna - překládací stanice
1333 Kč/tunu - celkem bez DPH
1533 Kč/tunu celkem včetně DPH 15 % - rok 2013
ad 2) Číselné údaje, které jsem Vám poskytl, byly předloženy Radě města Sedlčany panem
ředitelem STS, S.LO. Jiřím Daňkem. Personální složení Rady města Sedlčany, která sazby
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poplatku navrhla, je veřejně
stejně jako složení Zastupitelstva města Sedlčany, které
OZV Č. 5/2012 včetně Přílohy Č. I schválilo. (Jmenný seznam členů RM a ZMje zveřejněn na
webových stránkách města www.mesto-sedlcanv.cz)

S pozdravem

Ing. Miroslav Hol zel
místostarosta
podepsáno elektronicky
otisk razítka
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