Anketní lístek
V současné době se na nás obrátila část občanů obce s požadavkem změny systému svozu
komunálního odpadu v naší obci. Pro objektivní posouzení a další rozhodování nám velice
pomůže, budeme-li znát názor na tuto problematiku od větší části občanů. Proto prosíme o
vyplnění tohoto anketního lístku a jeho odevzdání na OÚ v Kounově, ev. vhození do poštovní
schránky tamtéž. Z pochopitelných důvodů není anketa anonymní. Odpověď označte křížkem.
Jméno a příjmení:..........................................................................................................................
Bydliště:........................................................................................................................................

Jsem pro zachování současného systému:

ano

ne

Popelnice pouze na určených místech (tzv. hnízda), svoz týdně, k dispozici sběrný dvůr na
velkoobjemový odpad, papír a kov. Kontejnery na plast a sklo na určených místech.

Jsem pro zavedení nového systému:

ano

ne

Popelnice každý svoji u svého domu, svoz 1x za 14 dní, k dispozici sběrný dvůr na
velkoobjemový odpad, papír a kov. Kontejnery na plast a sklo na určených místech.

V současnosti je platba 400,-Kč na občana (děti a důchodci 200,-)
Současný sytém neprodukuje zisk ani ztrátu. Za r. 2011 byl výdaj cca 143 000,-Kč.
Nový systém předpokládá výdaj cca 210 000,-Kč. Platba 610,-Kč na občana (děti a důchodci
305,-), pokud by poplatek v novém systému byl nižší, systém by produkoval ztrátu (např:
popl. 500/250 – obec doplácí cca 40 000,-Kč).
Nový systém počítá s vlastní popelnicí a nutností jejího pořízení na vlastní náklad a přistavení
ve svozový den na dostupné místo.
Možnost koupě PE pytle s logem MP 8,-Kč/kus bez DPH.
Dle kvality třídění vrací spol. Ekokom za tříděný odpad zpět určitý bonus. V loňském roce
činil bonus 40731,-Kč. Pokud by občané doplňovali vlastní popelnice odpadem patřícím mezi
tříděný (plast, sklo), tento bonus by byl ponížen.
Nový systém by byl zaveden až v r. 2013 po schválení všech potřebných obecních vyhlášek a
smluv se svozovou firmou. DPH v r. 2013 bude 15%.
Za vyplnění a odevzdání anketního lístku do 30.9.2012 děkujeme.
Zastupitelstvo obce Kounov.

