Informování občanů o odpadovém hospodářství v roce 2021
Mezi absolutní priority obce patří to, aby obec byla čistá a upravená. Přestože odpady
třídíme, stále máme rezervy a musíme pracovat na dalším zlepšování. Chceme nejen
zkvalitnit třídění, ale především snížit samotnou produkci odpadů.
V obci do kontejnerů třídíme papír, plasty, sklo, nápojové kartony, drobný kovový odpad, jedlé
oleje a tuky, textil a bioodpady. Kontejnery jsou rozmístěny ve čtyřech hnízdech:
 u obchodu
 u kříže
 u trafostanice
 u Nového Ústína.
Ve dvoře Obecního úřadu Ústín jsou k dispozici kontejnery na malé elektrospotřebiče, baterie,
úsporné zářivky, tonery. 2x ročně je zajištěn sběr velkých elektrospotřebičů, objemného a
nebezpečného odpadu. Podporováno je domácí kompostování (nákupem kompostérů,
osvětou). Pro větší množství bioodpadu je k dispozici velkoobjemový kontejner.
Směsný komunální odpad domácnosti odkládají převážně do popelnic o objemu 110 litrů. Tato
služba je zpoplatněna.
Od 1. 1. 2021 odváží komunální odpad firma FCC Prostějov, s.r.o.
Přestože valná většina obyvatel naší obce uvědoměle třídí odpad (část jde v ochraně životního
prostředí dál a snaží se předcházet vzniku odpadů), zvýšení poplatku v letošním roce
nepokrylo náklady obce a nová OZV toto upravuje. Odvoz bude i nadále prováděn 1x za 4
týdny, kalendář odvozu všech komodit je umístěn na webu obce a občané jsou o odvozu SKO
informováni prostřednictvím SMS.

Produkované množství odpadů v obci v roce 2021 vč. nákladů:

komodita

množství v tunách

cena za odvoz a likvidaci v Kč

papír a lepenka
plastové obaly a plasty
sklo
textil
pneu
jedlý olej
kovy
bio
SKO
objemný
nebezpečný

6,71
10,30
4,12
1,59
0,60
0,15
14,92
104,00
72,17
12,82
0,85

42 209,57
74 543,09
6 706,52
0,00
5 797,44
0,00
0,00
63 000,00
131 702,81
31 679,00
10 522,50

výdaje celkem

228,23

366 160,93

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu:
název

příjem v Kč

místní poplatek za odpady
zisk z prodeje druhotných surovin (železo)
odměna od EKO-KOMU za tříděný odpad
motivační program Ekolamp
příjmy celkem

230 100,00
2 028,00
102 306,00
4 000,00
338 434,00

Rozdíl mezi vynaloženými náklady na odpadové hospodářství a příjmy z odpadů 27.726,93 Kč
je hrazen z prostředků obce.
Rádi bychom tímto poděkovali občanům, kteří pravidelně třídí odpad. A apelujeme na ty,
kteří tak nečiní. Obec na odpadové hospodářství doplácí každým rokem čím dál více finančních
prostředků. Tříděním odpadů pomůžete obci ušetřit nemalé výdaje.
Připomínáme, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.

V Ústíně dne 31. 3. 2022

