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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Kontakty na Obecní úřad Běleč
Vzhledem k tomu, že na Obecním úřadě došlo k některým změnám,
uvádíme aktuální kontakty, na které je možné se v případě potřeby
obrátit:
Starosta obce – Lukáš Kocman:
Pevná linka na Obecní úřad:
Mobil na Obecní úřad:
e-mail:
Fax:

731 158 828
312 659 151
725 910 196
belec@belec.cz
byl zrušen

Termíny svozu „bio“ odpadu
I v letošním roce bude zajištěn svoz „bio“ odpadu ve velkoobjemových
kontejnerech. Místo uložení bude na stejném místě jako v loňském
roce – u fotbalového hřiště. Svozy budou probíhat jednou za 14 dní.
Přistavení

18.3.2021
1.4.2021
15.4.2021
29.4.2021
13.5.2021
27.5.2021
10.6.2021
24.6.2021
8.7.2021
22.7.2021
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Odvoz

22.3.2021
6.4.2021
19.4.2021
3.5.2021
17.5.2021
31.5.2021
14.6.2021
28.6.2021
12.7.2021
26.7.2021

5.8.2021
19.8.2021
2.9.2021
16.9.2021
30.9.2021
14.10.2021
27.10.2021
11.11.2021
25.11.2021
9.12.2021
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9.8.2021
23.8.2021
6.9.2021
20.9.2021
4.10.2021
18.10.2021
1.11.2021
15.11.2021
29.11.2021
13.12.2021
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Informace
Komunální odpad 2021 – zm ěny
Dne 28.12.2020 schválilo Zastupitelstvo obce Běleč nové vyhlášky č.
5/2020, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a
č.6/2020, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Proces jejich vzniku byl poměrně komplikovaný, ale
dnes se můžeme zařadit mezi několik málo obcí v naší zemi, které mají připravené vyhlášky
dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2021.
Nové vyhlášky
Na podzimních veřejných zasedáních jsem prezentoval potřebu změny způsobu výběru
poplatku za komunální odpad ze systému uzavíraných smluv na systém daňový, stanovený
vyhláškou. Snahou změny bylo zjednodušení administrativy OÚ a získání větších možností
výběru poplatků za likvidaci odpadů. Tato změna měla být pro běžné občany v podstatě
nepostřehnutelná. Dne 10.12.2020 schválilo Zastupitelstvo obce Běleč nové vyhlášky platné
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech s účinností od 1.1.2021. Během příprav nové
vyhlášky byl v Parlamentu ČR přijat nový zákon o odpadech, na jehož základech lze sice
v přechodném období jednoho roku dále vybírat poplatky dle nastaveného způsobu, nelze
tak však činit u vyhlášek s účinností od 1.1.2021. Dostali jsme se tak shodou okolností do
patové situace. 23.12. nás o těchto změnách informovalo Ministerstvo vnitra a doslova přes
vánoční svátky začala příprava na nových vyhláškách platných již podle nově schváleného
zákona. S metodickou pomocí Ministerstva vnitra, které i přes probíhající svátky podalo
pomocnou ruku, byl 26.12. připraven nový návrh, který byl zaslán zastupitelům k vyjádření.
Velké poděkování tak patří všem, kteří svou činností přispěli ke schválení vyhlášek v této
nepříznivé době, kdy je i zajištění usnášeníschopnosti Zastupitelstva komplikované.
Známky
Největší změnou, kterou přináší nová vyhláška o místním poplatku je spojení ceny barevné
známky na odvoz směsného odpadu s poplatkem za tříděný odpad za osobu. Od letošního
roku tedy bude poplatek za odstraňování odpadu pouze jeden a bude zahrnovat likvidaci
všech druhů odpadů. Se známkou příslušné barvy tak získáváte možnost využívat celý
systém sběru odpadů na území naší obce. Poplatek se bude vztahovat ke každé nemovitosti
s číslem popisným nebo evidenčním s přihlédnutím k počtu osob v nich žijících. K obvyklé
známce barvy zelené a žluté nám přibývá známka červená (týdenní) a známka bílá (měsíční).
Dále je možné využívat známky jednorázové.
Způsob výpočtu ceny známek
Do cen známek nám vstupuje nový parametr a tím je cena likvidace 1 litru směsného
odpadu. Zastupitelstvo obce stanovilo cenu na 0,65 Kč/l (65% maxima). Jiná cena známky
tedy bude pro nádobu o velikosti 110l a jiná pro nádobu o velikosti 120l. Pokud tedy
vynásobím sazbu za 1 litr odpadu svezeným objemem za celý rok, získám cenu známky.
Dalším vstupujícím parametrem je minimální základ dílčího poplatku v litrech na 1 měsíc,
který nám říká, jaké minimální množství odpadu má každý občan rezervované ve své nádobě
u nemovitosti na 1 měsíc v roce. Zastupitelstvo obce stanovilo tento parametr v minimální
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výši 35l (58% maxima) na osobu a měsíc. Tento způsob výpočtu vychází z nového zákona o
odpadech, nazývá se jako místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci se základem podle kapacity soustřeďovacích prostředků.
Varianty
Přestože vše vypadá složitě, je to pouze věcí výpočtu a lze to poměrně jednoduše shrnout
do jednoduché a přehledné tabulky. Dle velikosti vlastní nádoby a požadované četnosti
svozu naleznete cenu příslušné známky. U každé varianty je pak uveden možný počet osob,
pro které je vhodná. Varianta E, tj. dle minimálního základu, je vhodná pouze pro trvale
neobydlené nemovitosti nebo pro jednočlenné domácnosti. V případě, že vlastník
nemovitosti nemá v držení vlastní nádobu pro svoz odpadu, není jeho povinností si ji
opatřovat a společně se známkou obdrží potřebný počet pytlů o objemu 120l, do kterých je
možné odpad shromažďovat. Samostatné jednorázové známky lze zakoupit pouze jako
doplňkový svoz k variantám A, B, C, D nebo E.

ROČNÍ POPLATEK 2021
typ
A

B

C

D

E*

známka
červená

zelená

velikost nádoby

počet
svozů/rok
četnost svozu
1x za 7dní celoročně
52

žlutá

1x za 7dní v zimním
období, 1x za 14dní v
letním období
1x za 14dní celoročně

bílá 13x

sudý týden
1x za 28dní celoročně

bílá 4x

110l

120l

240l

cena
3 718 Kč

cena
4 056 Kč

cena
8 112 Kč

0-13 osob 0-14 osob 0-29 osob
39 2 789 Kč 3 042 Kč 6 084 Kč
0-6 osob 0-7 osob 0-14 osob
26 1 859 Kč 2 028 Kč 4 056 Kč
0-6 osob 0-7 osob 0-14 osob
13
930 Kč 1 014 Kč 2 028 Kč
0-3 osoby 0-3osoby 0-7 osob
4
286 Kč
312 Kč
624 Kč

dle potřeby

*dle minimálního dílčího poplatku
doplňkové svozy
bílá 1x
dle potřeby

0-1 osoba 0-1 osoba 0-3osoby
72 Kč

78 Kč

156 Kč

Povinnosti
Dle vyhlášky je plátcem poplatku vždy vlastník nemovitosti. Spoluvlastníci nemovitosti plní
povinnosti společně a nerozdílně. Vlastník poplatku uhradí poplatek za celou nemovitost a
dále si případně rozúčtuje náklady mezi jednotlivé poplatníky. Poplatníkem je osoba,
s bydlištěm na území obce Běleč bez ohledu na to, jestli zde má hlášený trvalý pobyt.
V případě rekreačních nemovitostí nebo nemovitostí, kde nemá bydliště žádná osoba se
hradí poplatek dle minimálního základu dílčího poplatku, tj. varianta E. Poplatek je možné
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hradit ve dvou pololetních splátkách. Poplatek za 1.pololetí se hradí nejpozději do
31.3.2021, poplatek za 2.pololetí se hradí nejpozději do 30.9.2021. Součástí poplatku je svoz
a sběr všech druhů komunálního odpadu vznikajících na území obce Běleč fyzickými
osobami.
Podnikatelé
Podnikatelské subjekty, které se zapojí do systému sběru odpadů v obci, učiní tak na
základě smlouvy s obcí. Cena za svoz se řídí dle shodné vyhlášky, tj. dle velikosti nádoby a
četnosti svozu v minimálním množství dle minimálního základu dílčího poplatku.
Podnikatelské osoby, které nevyužívají obecní systém sběru odpadů nemají vůči obci
poplatkovou povinnost.
Vyzvednutí známek
Známky na odpad obdržíte na základě mailové, SMS nebo telefonické objednávky na
Obecním úřadě u Mgr. Jitky Kinkalové (belec@belec.cz, tel. 725 910 196). Do objednávky
prosím uveďte tyto potřebné údaje: jméno a příjmení vlastníka, číslo popisné nebo
evidenční, velikost nádoby na odpad, zvolený druh svozu odpadu (A,B,C,D,E) a požadavek
na svoz bioodpadu a množství k tomu určených nádob (vysvětleno níže – bioodpad 2021).
Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace si prosím vyzvedávejte známky pouze
v předem domluvených termínech tak, aby nedocházelo ke koncentraci osob na Obecním
úřadě. V případě telefonické objednávky si je možné ihned domluvit termín předání,
v případě mailové nebo SMS objednávky budete kontaktováni v nejbližším možném
termínu. Známky bude možné vyzvedávat v termínu od 11.1.2021 a bude k dispozici
dostatečné množství termínů i mimo úřední hodiny tak, aby nedocházelo k hromadění osob
na Obecním úřadě. Poplatek lze hradit převodem na účet 26128141/0100 s uvedením
variabilního symbolu ve tvaru 11340 + číslo popisné nebo 21340 + číslo evidenční nebo
v hotovosti při vyzvednutí známky na Obecním úřadě.
Platnost známky je jeden kalendářní rok.
Příklad objednávky:
Lukáš Kocman, č.p.134, nádoba 120l, varianta C (žlutá známka), bioodpad ano, 2 nádoby
60l
Umístění známek
Známka se umístí vylepením na víko sběrné nádoby. Jednorázové známky se slepí do
kroužku skrz madlo nádoby tak, aby je bylo možné lehce odtrhnout. V případě pytlů se lepí
přímo na pytel. Na nádobě smí být vylepena pouze aktuálně platná známka. V opačném
případě nemusí být nádoba svezena.
Bioodpad 2021 – novinky
Pokračuje sběr biologicky rozložitelného odpadu do velkoobjemového kontejneru. Ten
bude umístěn na obvyklém místě u fotbalového hřiště v pravidelných termínech od března
do prosince roku 2021. Nově nastává změna u svozu bioodpadu od nemovitostí. Svoz bude
zajišťovat Obec Běleč speciálními nádobami o objemu 60l. Nádoby bude možné zakoupit na
Obecním úřadě. Svoz bioodpadu od nemovitostí bude probíhat od 2. března v pravidelném
a nepřerušeném celoročním provozu v týdenních intervalech. Svozovým dnem bude úterý.
Počet svážených nádob na nemovitost není omezen, je pouze podmíněn použitím
speciálních nádob. Cena za odvoz bioodpadu je součástí ceny příslušné známky. Odvoz
Bělečský kurýr
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nádobami 140l a 240l společností AVE již nebude realizován. V případě pořízení 2ks nádob
tak zůstává zachovaná kapacita 240l jedenkrát za čtrnáct dnů.
Zpětný odběr – Pneumatiky, elektroodpad, baterie – novinky
Vysloužilé pneumatiky lze nově zařadit do zpětného odběru společně s elektroodpadem a
bateriemi. Sběrným místem je celoročně malý sklep pod kostelem. Pro drobné
elektrospotřebiče a baterie lze využívat sběrný box u Obecního úřadu nebo sběrný box
v Kulturním domě u obchodu.
Tříděný odpad
Způsob třídění ostatních druhů odpadů zůstává nezměněn. V přehledné tabulce naleznete
soupis všech sběrných nádob a míst, kam lze v naší obci odkládat odpady. Na určená místa
lze odkládat pouze odpady, které tam patří. Odkládání odpadů mimo nádoby a sběrná místa
není dovoleno. Systém svozu tříděného odpadu je nastaven s dostatečnou kapacitou. I
přesto se může příležitostně stát, že jsou nádoby zaplněny. V takovém případě odpad
odkládejte až po jejich vyprázdnění. Nádoby je třeba využívat účelně. To platí zejména
v případě sběru papíru. Papírové krabice lze ukládat do kontejneru pouze rozložené. Do
nádob na tříděný odpad nevkládejte odpad znečištěný jinými látkami a odpad z použitých
hygienických pomůcek. Takové odpady patří do nádoby na směsný odpad.
Závěr
Z důvodu změny zákona a neustálého růstu nákladů na likvidaci odpadu dochází na straně
obce k výraznému zvýšení povinností a výdajů v oblasti odpadového hospodářství. Nalézt
optimální poměr nákladů, na kterých se podílí občané je tak někdy poměrně složité. Cena
známek je pak výsledkem určitého kompromisu tak, aby míra nákladů byla únosná jak pro
občany, tak i pro rozpočet obce.
Děkujeme, že se chováte odpovědně a třídíte odpad.
Lukáš Kocman, starosta
Příklad č.1 srovnání 2020 vs. 2021 rodina Kocmanova
2020
varianta 1) 5 osob, nádoba 120l, žlutá známka + separ. odpad
1140 Kč + 5x 100 Kč = 1640 Kč
varianta 2) 5 osob, nádoba 120l, žlutá známka + separ. odpad, nádoba 240l bioodpad
1140 Kč + 5x 100 Kč + 970 Kč = 2610 Kč
2021
5 osob, nádoba 120l, žlutá známka, 2x nádoba 60l bioodpad
2028 Kč
Příklad č.2 srovnání 2020 vs. 2021 rekreační objekt
2020
separ. odpad 150 Kč
2021
dle minimálního dílčího poplatku, pytle 120l, 4x bílá

Ceny nádob na komunální odpad:

Cena nádoby na bioodpad:
Bělečský kurýr

plechová 110l
plastová 120l
plastová 240l
plastová 60l
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312 Kč

780 Kč
950 Kč
1 300 Kč
240 Kč
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Poplatky 2021
Stočné

120,-Kč / osoba / měsíc
trvalé bydliště
60,-Kč / osoba / měsíc
rekreační pobyt
splatnost: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
na účet Svazku obcí mikroregionu Bratronicko 107-8965870287/0100
variabilní číslo: číslo popisné nebo evidenční
nebo v hotovosti na OÚ Běleč nebo OÚ Bratronice

Poplatek ze psa

50,-Kč za každého psa
splatnost do 28.2.
na účet obce Běleč 26128141/0100 variabilní
symbol: 11341 + číslo popisné nebo
21341 + číslo evidenční
nebo v hotovosti na OÚ Běleč

Poplatek za komunální odpad

sazba 0,65Kč/l
velikost nádoby

typ
A

známka
červená

četnost svozu
1x za 7dní celoročně

B

zelená

C

žlutá

1x za 7dní v zimním
období, 1x za 14dní v
letním období
1x za 14dní celoročně

D

bílá 13x

sudý týden
1x za 28dní celoročně

E*

bílá 4x

dle potřeby

počet
svozů/rok
52

39

120l

240l

cena
3 718 Kč

cena
4 056 Kč

cena
8 112 Kč

0-13 osob 0-14 osob 0-29 osob
2 789 Kč 3 042 Kč 6 084 Kč

26

0-6 osob
1 859 Kč

0-7 osob 0-14 osob
2 028 Kč 4 056 Kč

13

0-6 osob
930 Kč

0-7 osob 0-14 osob
1 014 Kč 2 028 Kč

4

*dle minimálního dílčího poplatku
doplňkové svozy
bílá 1x
dle potřeby

110l

0-3 osoby 0-3osoby
286 Kč
312 Kč

0-7 osob
624 Kč

0-1 osoba 0-1 osoba 0-3osoby
72 Kč

78 Kč

156 Kč

splatnost: 31.3., 30.9.
na účet obce Běleč 26128141/0100 variabilní
symbol: 11340 + číslo popisné nebo
21340 + číslo evidenční
nebo v hotovosti na OÚ Běleč
Rybářský lístek na místní rybník
Bělečský kurýr

200 Kč/osoba
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Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz
Bělečský kurýr
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Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz
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Nabídka služeb
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Z dění v obci

Tříkrálová sbírka 2021

Již po několik let byl v naší obci začátek nového roku spojen s Tříkrálovou
sbírkou. Avšak i tato akce je poznamenána epidemiologickou situací, která
neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Jelikož nechceme tuto tradici
přerušit, budeme koledovat tak, abychom neriskovali zdraví našich přispěvatelů
a dobrovolníků. Lidé mají možnost přispět do kasičky přímo – kasička bude
umístěna na obecním úřadě v době úředních hodin. Zde budou k dispozici i
kalendáříky, cukříky a křída. Sbírku lze podpořit také přes bankovní účet č.
66008822/0800 VS 77701944 nebo dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90 Kč.
Podrobnosti k těmto způsobům naleznete na webu trikralovasbirka.cz
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc
Charity ČR. Sbírka probíhá od 1.1.2021-24.1.2021.
Dárcům předem velice děkujeme! Váš příspěvek bude mít v této složité době
využití více než kdy jindy.
Jménem Tří králů si Vám dovoluji popřát štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především
požehnání do roku 2021 do Vašich domovů
M. Cyrusová

Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63 pošta Bratronice
telefon: 312 659 151, e-mail: kuryr@belec.cz, internet: www.belec.cz
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Příspěvky dodejte na OU Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
Bělečský kurýr
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