
Vážení spoluobčané,

dne 1.1.2022 vstoupily v účinnost tři nové obecní vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška obce Košín č. 1/2021, o místním poplatku ze psů – technická novela 
původní vyhlášky, jejíž cílem bylo dát do souladu vyhlášku s novými a novelizovanými zákony, výše 
poplatku za psa se nemění 

Obecně závazná vyhláška obce Košín č. 2/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Košín - technická novela původní vyhlášky, jejíž cílem bylo dát do souladu 
vyhlášku s novými a novelizovanými zákony

Obecně závazná vyhláška obce Košín č. 3/2021, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – na 
základě této vyhlášky dochází od 1.1.2022 ke změně výše poplatků a to takto:

Sazba poplatku činí 1200 Kč.

U poplatníků dle článku 2a Vyhlášky (trvale bydlící) se uplatňuje úleva 300 kč na poplatníka

U rodin s 3 a více dětmi se uplatňuje úleva 400 kč na každé dítě

Na základě písemné žádosti je možné úhradu poplatků rozdělit do dvou splátek

K výše uvedené změně vedly zastupitelstvo tyto skutečnosti: Zatím co v roce 2017 byly ještě úhrn 
vybraných poplatků a platby za likvidaci odpadu vyrovnané, tj. cca 50 000 Kč na obou stranách, od 
roku 2018 dochází k radikálnímu zdražování poplatků za likvidaci odpadu a to tak, že v roce 2021 byly 
vybrány poplatky od občanů za odvoz odpadu ve výši 48.750 Kč, a obec uhradila za likvidaci odpadů 
145.570,86 Kč,  doplatek obce tedy činil 96.820,86 Kč, v procentech tedy poplatky uhrazené občany 
činí pouze 33,48 % celkových uhrazených nákladů.   

Zásadním způsobem se zvedá poplatek za uložení odpadů na skládku, kdy z 500 Kč/t činí poplatek již 
tři roky 900 Kč/t a do roku 2029 se tento poplatek má zvednout na částku 1800 Kč/t. Obci i pro letošek 
podařilo  požádat  a získat  slevu na uložení odpadu z 900 Kč/t  na 500 Kč/t,  ale jen do celkového 
množství uloženého odpadu 17,6 t, tj. 0,2 t/rok na jednoho trvale přihlášeného obyvatele. Za každou 
tunu nad tuto hranici platí obec plnou výši ukládacího poplatku. K tomuto se přidávají další zvyšující se 
náklady na dopravu, mzdové náklady a podobně. 

Čtvrtletně se v obci Košín vyprodukuje cca 5t komunálního odpadu a 0,72 t tříděného odpadu. Za 
tříděný odpad je obec společností Eco-kom zpětně odměňována, tj. část vynaložených nákladů se jí 
vrací zpět (tato platba je započítána v celkové výši nákladů na likvidaci odpadu, bez ní by částka byla 
vyšší než výše uvedených  145.570,86 Kč).

Dne 15.4.2022 oznámila obci Košín firma Rumpold s.r.o., navýšení ceny za dopravu o 20%, a to 
vzhledem k vysoké ceně nafty.

Z výše uvedeného je zřetelné, že navýšení poplatku nepovede k „naplnění obecní pokladny“, ale jen 
ke zmírnění rozdílu mezi vybranými poplatky a skutečně uhrazenou cenou.

Cesta, která by mohla zpomalit nárůst poplatků za odpad je neprodukovat odpad, již v obchodě řešit 
odpad, neboť řada obchodníků má povinnost zpětného odběru obalů, nebo i zpětného odběru 
výrobků. Často si tuto povinnost hradíte v kupní ceně výrobku, a v okamžiku, kdy jí nevyužijete, pak 
v poplatku za odpady.   

David Mišík

                                                                                                 starosta obce Košín


