Analýza přínosů CSS Nové Město na Moravě
Popis původního stavu řešené agendy
V rámci řešení odpadového hospodářství mikroregionu bylo zjištěno, že na mnoha obcích jsou
již zastaralé a částečně nefunkční kontejnery a odpadové nádoby a je zapotřebí jejich oprava,
příp. výměna. Dále bylo zjištěno, že mnohé obce požadují i rozšíření počtu a druhu nádob na
tříděný komunální odpad, neboť chtějí podpořit lepší třídění odpadu v obci. Vzhledem
k stoupajícím nákladům obcí na vyvážení komunálního odpadu se očekává, že lepším tříděním
odpadu dojde ke snížení nákladů z důvodu vytřídění a zpětného příspěvku od firmy EKOKOM, a.s.
Mnohé obce v uplynulých letech zrealizovaly technickou infrastrukturu pro novou bytovou
výstavbu. Tato nová výstavba zvýšila počet trvale bydlících obyvatel v obci tak, že současné
odpadové hospodářství obce již není schopné pokrýt v plné míře požadavky nových obyvatel
obcí. Rovněž stanovení nových povinností v oblasti odvozu biomasy klade na obec značné
požadavky jak v oblasti technické, tak finanční. Část obcí se nachází v CHKO Žďárské vrchy
a zejména rekreační využití obcím přináší další náklady na likvidaci odpadu.
Obce využily možnost čerpat krajské finanční prostředky z Fondu Vysočiny, z grantového
programu Odpady 2016. Cílem projektu je zajistit rozšíření jak kapacity, tak i jednotlivých
druhů využitelného odpadu a doplnit odpadové hospodářství obce o další prozatím netříděné
odpady, které v minulosti končily v komunálním odpadu. Dalším cílem projektu je i zvýšení
povědomí občanů obce o nakládání s domovními odpady a důsledně je vést k provádění třídění
odpadu ve vlastním obydlí. Hlavním cílem prováděných opatření je snížit množství vyváženého
komunálního odpadu. Následující tabulka znázorňuje obce Mikroregionu Novoměstsko, které
požádaly o dotaci z Fondu Vysočiny 2016.
Obec
Bobrová
Daňkovice
Kadov
Nový Jimramov
Zubří
Celkem

Schváleno
Obec
46 172 Kč Líšná
37 000 Kč Nové Město na Moravě
35 000 Kč
35 000 Kč
43 000 Kč
196 172 Kč Celkem

Neschváleno
23 000 Kč
57 739 Kč

80 739 Kč

Celkem obce v mikroregionu žádaly o dotaci ve výši 276 911 Kč. Z toho bylo schváleno
196 172 Kč.

Popis aktuálního stavu řešené agendy
Obcím, kterým byla dotace schválena, se obrátily na kancelář CSS s žádostí o pomoc s realizací
nákupu nových kontejnerů a nádob na tříděný komunální odpad. CSS zpracovalo dokument
s podrobným popisem požadavků jednotlivých obcí. Ke společnému nákupu se přidaly obce
Křídla a Radešínská Svratka. Výsledkem byla tabulka s požadavky na velikost, objem, druh a
počet kontejnerů nebo popelnicových nádob.
CSS provedlo průzkum trhu, vyhodnotilo možnosti výrobců kontejnerů a popelnicových nádob
a vybralo ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Plastové kontejnery 1100 l a popelnicové
nádoby dodala firma Kricner, s.r.o., zvonové kontejnery dodala firma REFLEX Zlín, spol.
s.r.o., kovové kontejnery 1100 l dodala firma JRK BioWaste Management, s.r.o. a kontejnery
na biomasu dodala firma zámečnictví Rostislav Kubík Sněžné. Součástí společného projektu
byla rovněž zjištěna potřeba více informovat všechny obyvatele DSO o potřebnosti třídit
odpady v domácnostech tak, aby vznikalo co nejméně odpadů. Obce si uvědomují, že v případě
netřídění komunálního odpadu lze očekávat zvýšení poplatku za uložení 1 tuny na skládce ze
současných 500,- Kč na cenu 700,- Kč až 1000,- Kč za uložení. CSS provedlo také poptávku
na propagační materiál a tašky na tříděný odpad do domácností (papír, sklo, plast). Zde
nejvýhodnější nabídku podala firma EKO-KOM, a.s. Propagační materiál bude obcím dodán
zdarma a tašky na tříděný odpad budou dodány v průběhu 1. pololetí roku 2017.

Analýza řešené agendy
Výsledkem je množství finančních prostředků ušetřených obcemi díky činnosti CSS. Bez
pomoci CSS by obce zaplatily za kontejnery a odpadové nádoby původní ceny.
Odpadové nádoby
Plastové kontejnery 1100 l
Plastové popelnice 120 l
Plastové popelnice 240 l
Tašky na tříděný odpad 40 l
Zvonový kontejner 1,1 m3
Žárově zinkovaný kontejner
1100 l
Kovový kontejner na
biomasu 6 m3
Kovový kontejner na
biomasu 4 m3

Původní cena vč.
DPH/kus
8 190 Kč
1 200 Kč
1 681 Kč
214 Kč
10 688 Kč
8 500 Kč

Sjednaná cena vč.
DPH/kus
5 904 Kč
763 Kč
887 Kč
42 Kč
9 716 Kč
7 744 Kč

Ušetřeno na
1 ks
2 286 Kč
437 Kč
794 Kč
172 Kč
972 Kč
756 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

0 Kč

28 000 Kč

28 000 Kč

0 Kč

Obec
Bobrová
Daňkovice
Kadov
Nový Jimramov
Zubří
Křídla
Radešínská Svratka
Celkem

Výše
dotace
z Fondu
Vysočiny
46 172 Kč
37 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
43 000 Kč
0 Kč
0 Kč
196 172 Kč

Rozpočet na realizaci
projektu celkem (dle
žádosti o dotaci)
86 075 Kč
83 871 Kč
79 682 Kč
77 879 Kč
97 632 Kč
5 281 Kč
8 190 Kč
438 610 Kč

Zaplaceno
celkem

Ušetřeno
celkem

75 446 Kč
67 387 Kč
65 894 Kč
61 071 Kč
73 604 Kč
3 176 Kč
5 904 Kč
352 482 Kč

10 629 Kč
16 484 Kč
13 788 Kč
16 808 Kč
24 028 Kč
2 105 Kč
2 286 Kč
86 128 Kč

Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě
Rozpočet na realizaci projektu si stanovily obce samy dle veřejně dostupných nabídek firem a
internetových obchodů zabývajících se odpadovým hospodářstvím.
Z uvedené tabulky vyplývá, že při realizaci poptávky většího množství kontejnerů a
odpadových nádob dojde ke snížení jejich ceny a tím obce ušetří finanční prostředky.
Předpokládané náklady na realizaci projektu byly ve výši 438 610 Kč. Celkem bylo za vybrané
obce ušetřeno 86 128 Kč.
Za ušetřené finanční prostředky si navíc Obec Kadov zakoupila další kontejner, a to zvonový
kontejner 1 100 l za cenu 9 716 Kč, a Obec Nový Jimramov plastový kontejner 1 100 l za cenu
5 904 Kč a kovový kontejner 1 100 l za cenu 7 744 Kč.
V rámci společné poptávky byla i řešena doprava a rozvoz kontejnerů do jednotlivých obcí.
Cena dopravy byla díky hromadného odběru nádob nižší, případně v rámci dodávky zboží
doprava účtovaná nebyla vůbec. Ceny dopravy účtované dodavateli znázorňuje následující
tabulka:
Dodavatel
Kricner, s.r.o.
REFLEX Zlín, spol. s.r.o.
JRK BioWaste
Management, s.r.o.
Zámečnictví Rostislav
Kubík Sněžné

Původní cena vč.
DPH/kus
678 Kč
890 Kč
550 Kč

Sjednaná cena vč.
DPH/kus
593 Kč
0 Kč
484 Kč

Ušetřeno na
1 ks
85 Kč
890 Kč
66 Kč

500 Kč

0 Kč

500 Kč

Obce ušetřily nejen finanční prostředky, ale také čas neuvolněných starostů obcí,
neboť poptávku nejnižší cenové nabídky, objednávku u jednotlivých firem a realizaci dodávky

na jednotlivé obce zajistila kancelář CSS. CSS dále nabídlo jednotlivým obcím pomoc při
vyúčtování dotace z Fondu Vysočiny.
Realizace projektu trvala od 19. září (prvotní poptávka u firem) do 20. prosince 2016 (konečné
dodání na jednotlivé obce).
Před vznikem CSS obce nákupy kontejnerů a odpadových nádob řešily individuálně. Mnozí
zástupci obcí se touto problematikou zabývali ve večerních hodinách po svém zaměstnání a o
to měli složitější situaci při vyjednávání s firmami ohledně ceny za dodané zboží a dopravy na
uvedené místo.
Z uvedeného vyplývá, že CSS je přínosem pro obce nejen díky úspoře finančních prostředků
(nižší ceny a dopravné za hromadný odběr), ale také díky úspoře času, a to zejména
neuvolněných starostů.

