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Město Bochov
město

váš dopis zn:

ze dne: 1.2.2021
naše zn.: MUBO/545/2021
sp. zn./sk. Ih.: 56.1/V5
vyřizuje: Jarmila Matoušů

pracovnice úseku správy majetku města
tel.: 353670131|602286741

Marius Pedersen, a.s.
Krušnohorská 792
363 Ol Ostrov

e-mail: matousu@mesto-bochov.cz
datum: 8.3.2021

Smlouvy

V příloze Vám posíláme ve dvojím vyhotovení námi podepsaný Dodatek ke Smlouvě o službách
spojených s nakládáním s odpady pro rok 2021 a dále Ceník ke Smlouvě č. 01-0009-11 o odvozu a

odstranění či využití odpadů platný od l. l. 2021.

Po podpisu s Vaší strany žádáme o zaslání výše uvedeného dodatku a ceníku zpět na naši adresu.
S pozdravem
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íslavEgerť
starosta města Bochov
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V Karlových Varech dne 1.2.2021

Vážení obchodní partneři,

v dopise ze dne 13.11.2021 Vám byl zaslán návrh ceníků pro rok 2021 jehož obsahem byla
rovněž informace, že v posledních měsících roku 2020 probíhají v oblasti odpadového
hospodářství významné legislativní práce, a to zejména příprava nového zákona o odpadech a
souvisejících právních předpisů včetně prováděcích právních předpisů. Konečná znění předpisů
nebyla tehdy známa, avšak se předpokládalo, že zásadním způsobem ovlivní způsob
poskytování a ceny služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Při této příležitosti jsme Vás rovněž informovali, že tento vliv nebyl zohledněn a ani kalkulován v
návrhu ceníků pro rok 2021 , které jsme Vám předložili.

Jak je Vám známo, ke dni 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byt

Poslaneckou sněmovnou ČR schválen dne 1. 12. 2020 a dne 23.12.2020 byl publikován ve

Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb.

Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání
odpadů na skládku. Tato problematika se významně dotýká i Vaší obce, neboť část
komunálního odpadu, jehož původcem je Vaše obec, je odstraňován uložením na skládku.
Primárně v našem návrhu zohledňujeme zákonem zvýšenou rezervu na rekultivaci skládky,
která z původních 100 Kč za 1 tunu činí nově 145 Kč za 1 tunu uloženého nebezpečného
odpadu, včetně nebezpečného odpadu uloženého jako technologický materiál na technické
zabezpečení skládky, a komunálního odpadu, s výjimkou odpadu z azbestu.
Za uložení ostatního odpadu a odpadu z azbestu, včetně ostatního odpadu uloženého jako
technologický materiál na technické zabezpečení skládky je zákonem zvýšena rezerva na
rekultivaci skládky z původních 35 Kč za tunu na 75 Kč za 1 tunu.

V předloženém návrhu není zakalkulováno navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku
pro rok 2021, který z původních 500 Kč za 1 tunu činí nově 800 Kč za 1 tunu za uložení
využitelných odpadů, neboť nový zákon současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem
stanovené maximální množství využitelných odpadů nárok na tzv. třídicí slevu, tj. nárok na
zahrnutí těchto odpadů (zejména 20 03 01 a 20 03 07) do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu -viz Příloha č. 1.

Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni na tuto situaci reagovat, neboť zvýšené náklady se
do našeho hospodaření promítají okamžitě - viz kalkulace Příloha č.2.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jako zhotovitel služeb dotčených změnou zákona,
Vám předkládáme aktualizovaný ceník služeb, který respektuje změny zákonných podmínek při
nakládání s odpady stanovené tímto zákonem, a to s účinností ode dne, která je zákonem
stanovena. Návrhy ceníků jsou rovněž součástí tohoto dopisu.

Jsme připraveni poskytnout Vám další potřebné informace a v případě potřeby Vás navštívit za
účelem osobního projednání navrhované úpravy cen a související problematiky.
V úctě

.-^
Mariu^Pedersejn a.s.
<: ;

Miroslav Turek
oblastní manažer
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Příloha č. 1
Vývoj legislativní úpravy Zákona o odpadech
Období

do 31.12.2020 | od 1.1.2021

Výše rekultivační rezervy u odpadu 20 03 01 / 20 03 07 v Kč
Výše poplatku za uložení u odpadu 20 03 01 / 20 03 07 v Kč

Dílčí základ poplatku
za ukládání

2021

2022

2023

Změna v %

100

145

45

500

800

60

Poplatkové období v roce
2025 2026 2027

2024

2028

2029

2030
a dále

využitelných odpadů | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850
zbytkových odpadů
nebezpečných
odpadů
vybraných
technologických
odpadů
sanačních odpadů

500 l 500 l 500 l 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800
2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 [ 1000 l 1000 l 1000 l 1000

Každý z uvedených skládkových poplatků se vztahuje k určitým odpadům v závislosti na jejich vlastnostech a příslušné
parametry jsou uvedeny v zákoně a v prováděcích vyhláškách.

Praktický důsledek: od 1.1.2021 jsme nuceni zvýšit ceny našich služeb o 300,- Kč/t v důsledku zvýšeni skládkového poplatku z

500,-Kč/tna800,-K6/t.

U „Ostatních odpadů" čini od 1.1.2021 celkový vliv zákonných změn legislativy 340,-Kč/t, resp. 345,- K6/t.
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Příloha č. 2 Kalkulace navýšení u svozu směsného komunálního odpadu k. č. 20 03 01

/

/

Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku byla navýšena o 45 Kč/t
20 03 01 Směsný komunální odpad

Navýšení rekultivační rezervy o 45 Kč/t při objemu roku 2020
počet výsypů/ks/rok

nádoba

2020

kontejner 11 OPI
kontejner 6601

průměr
kg/výsyp/ks

689
429
12276
2130
1785

nádoba 1201
nádoba 2401
nádoba 801

127,50
80,70
15,20
30,50
10,50

Celkový součet

393,066109 t/rok2020
17687,97Kč /rok
navýšení

rekultivační

objem t/rok 2020 Kč/výsyp/
87,8475
34,6203
186,5952
64,9650
18,7425
392,7705

poplatek
ks
navýšení/rok
5,72| 3941,08Kč
3,53 l 1 514,37 Kč
0,69
8 470,44 Kč
1,371 2918,10Kč
0,47
838,95 Kč
17682,94Kč

Příklad výpočtu nové roční ceny:
nádoba

počet výsypů/rok

nádoba 801

52

navýšení
Kč/výsyp/ks
0,47 Kč

navýšení celkem cena od
Kč/rok
1.1.2021/rok

cena po

navýšení od
1.2.2021

24,44 Kč l 1 897,00 Kč l 1921,44Kč

Cena vývozu od | Cena vývozu
1.1.2021/rok l od.1.2.2021 / rok
1x7
1 897,00 Kč
1921,00Kč
1x14
1 284,00 Kč
1 296,00 Kč
kombinace Z1x7L1x14 |
1 639,00 Kč
1 659,00 Kč
1x7
2 274,00 Kč
2310,00Kč
1x14
1 540,00 Kč
1 558,00 Kč
kombinace Z1x7L1x14 ;
1 895,00 Kč
1 924,00 Kč
1x7 ;
3819,00Kč
3 890,00 Kč
1x14 i
2 244,00 Kč
2 280,00 Kč
kombinace Z1x7L1x14
3193,00Kč
3251,00Kč
1x7
11862,00Kč
12046,00Kč
1x14 ;
7 909,00 Kč
8001,00Kč
kombinace Z1x7L1x14 '
9 080,00 Kč
9 228,00 Kč
1x7
19303,00Kč
19600,00Kč
11001
1x14
12010,00Kč
12159,00Kč
kombinace Z1x7L1x14
16118,00Kč
16358,00Kč
W
1x30
pytel 11 Ol
89,00 Kč
90,00 Kč
nádoba

četnost

Poznámka:

ceny jsou uvedeny bez DPH

ceny obsahují žák. poplatek ve výši 500,- Kč
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okres Karlovy Vary

náměstí Míru l, 364 71 Bochov, tel: 353 670 121, fax: 353 670 121

Výpis usnesení z 6. zasedání rady města konaného dne 01.03.2021

Společnost Marius Pedersen, a. s. předložila v 11/2020 městu Bochov návrhy ceníků s platností od l.
l. 2021, ve kterých nebyly zohledněny ani kalkulovány změny, které přinesl nový zákon o odpadech
č. 541/2020 Sb. Zákonem byla zvýšena rezerva na rekultivaci skládky, stanovena nová koncepce a
výběr poplatku za ukládání na skládku - viz příloha - průvodní dopis. Společnost Marius Pedersen

nyní předkládá městu Bochov nové aktualizované ceníky služeb:

- sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu

- odstranění a odvozu odpadu
(viz příloha).

Rada města schvaluje
usnesení č. R/55/6/21

Rada města projednala předložený materiál a:

I. bere na vědomí navýšení ceníku za služby spojené s nakládáním s odpady pro rok 2021,
zahrnující změny zákonných podmínek, dle dodatku ke smlouvě s fi. Marius Pedersen a.s.
II. schvaluje dodatek ke smlouvě fi. Marius Pedersen a.s. spolu s ceníkem o službách spojených
s nakládáním s odpady pro rok 2021
III. pověřuje starostu, aby dodatek ke smlouvě jménem města podepsal.
Rada města schvaluje
usnesení č. R/5 6/6/21

Rada města projednala předložený materiál a:

I. bere na vědomí navýšení cen pro rok 2021 za služby spojené s odvozem a odstraněním či
využitím odpadů pro rok 2021, zahrnující změny zákonných podmínek, dle ceníku ke smlouvě č.
01-0009-11 s fi. Marius Pedersen, a.s.
II.Pedersen
schvalujea.s.ceník
ke smlouvě č. 01-0009-11 o odvozu a odstranění či využití odpadů s fi. Marius
pro rok 2021
III. pověřuje starostu, aby ceník ke smlouvě jménem města podepsal.

VBochovědne09.03.2021
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