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Zpráva o provozu Sběrného dvora (dále jen SD) za rok 2017 
Návrh podmínek provozování SD na rok 2018 

SD v obci Stružinec v roce 2017 provozován společností  
Green Waste Services, s.r.o., IČO: 288 54 357 U Mlýna 302, 512 63 Rovensko pod Troskami 

na základě smlouvy č. 01/2016/GWS (dále jen Provozovatel) 
 

 
 SD sloužil zejména jako sběrné místo pro odpady občanů Obce Stružinec, vznikajících při 
běžné občanské činnosti, např. vytříděné odpady obalů, odpady z údržby nemovitostí nebo osobních 
automobilů apod.  
Další odebíranou komoditou bylo tzv. OEEZ (ostatní elektrická a elektronická zařízení), např.: domácí 
chlazení, ruční nářadí, televize, rádia, satelit. přijímače apod.                                                                                       
Odpady od obyvatel obce Stružinec byly odebírány za úplatu, kterou realizoval Obecní Úřad Stružinec 
na základě faktur předložených Provozovatelem.  

Úplata nebyla prováděna za odevzdané OEEZ, kde Provozovatel mohl dle smlouvy čerpat odměnu 
od tzv. Systémů za předané OEEZ. Od podnikajících osob nebo občanů nebyly odpady (mimo OEEZ) 
„zdarma“ odebírány. 
 

1) Otevírací doba SD 
 

Otevírací doba SD od 1. 2. 2017 do 30. 3. 2017 byla od 9:00 hod. do 11:00 hod. a to každou první 
sobotu v měsíci. 
Od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 byl SD otevřen od 9:00 hod. – 13:00hod. každou první sobotu 
v měsíci a každou další sobotu od 9:00 hod. – 11:00hod.  
Od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 opět každou první sobotu v měsíci od 9:00 hod. – 11:00hod. 
 
Občané Stružince měli také možnost odevzdat své odpady i mimo uvedené otevírací doby a to po 
dohodě s Obcí nebo Provozovatelem SD. 

 
2) Provozování SD a celkové náklady za 2017 

 
Výše uvedená činnost byla prováděna na základě Smlouvy č: 01/2016/GWS uzavřené mezi Zájemcem 
– Obcí Stružinec a Provozovatelem – spol. GWS, s.r.o. a to za předem dohodnutých podmínek. 
Ceny za odstranění - využití odpadů a ostatních služeb byly účtovány dle platné cenové přílohy pro 
daný rok. 
 
Cena za provozování SD za rok 2017……………………………….. 62 792,-Kč 
Cena za odstranění odpadů kat. O…………………………………… 4 045,20,-Kč 
Cena za odstranění odpadů kat. N…………………………………… 4.210,50,-Kč 
Cena za ostatní manipulace (objemný odpad)……………………….  23 272,-Kč  
        _____________________ 
Náklady za 2017 celkem bez DPH………………………………….. 94 256,70,-Kč 
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3) Odpady 

 
Na SD byly přijaty tyto odpady: Kat. O – papír, PET, igelit, Fe, sklo, pneu, tříděný odpad (žluté pytle), 
        polystyren, Al aj., v množství ………………. …..5.732 kg
      Kat. N – znečištěné obaly, barvy, zbytky postřiků aj., ……   500 kg                                                                                    
 
V celkovém množství………………………………………………………………… 6.232 kg 
 

Do tohoto množství odebraných odpadů není zahrnut „Objemný“ odpad převzatý na SD 
(kontejner) nebo při Mobilních svozech. Množství tohoto odpadu má Obec Stružinec ve své 
evidenci. Tento druh odpadu nebyl zahrnut mezi odpady odstraňované  Provozovatelem dle 
Smlouvy č: 01/2016/GWS. 
 
Na SD bylo přijato cca 2 tuny vyřazených elektrospotřebičů (OEEZ). 
 

4) Návštěvnost SD 
 

Na SD je zaevidováno 320 návštěv obyvatel obce Stružinec, jedná se občany, kteří mají o tuto službu 
zájem, a otázka třídění odpadů jim není lhostejná.  
Dále nelze opomenout fakt, že všechny návštěvy SD nejsou zaznamenány, o čemž svědčí odpady 
ponechávané tzv. „před branou“ nebo odpady předávané přímo Obcí (p. Morávek).  
Provozovatel také neeviduje osoby předávající OEEZ.(dle zákona o odpadech nemusí být předávající 
občanem obce a nevyžaduje se evidence předávajících). 
 

Návštěvnost – při jedné sobotě (požadavek Obce) by počet návštěv a množství odpadu již 
nešlo organizačně zvládnout. Provozovatel tedy proto doplnil stav obsluhy a rozšířil provozní 
dobu. 
Shromažďování – na objemné a komunální odpady si Obec Stružinec pronajala od 
provozovatele SD kontejner (20m3), tento pronájem je zahrnut v celkové částce za provoz SD. 
Odstranění těchto odpadu je dále plně v kompetenci Obce Stružinec. 
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5) Cenový návrh na rok 2018 

 
a) Cena za provozování SD pro rok 2018 byla Provozovatelem vykalkulována v nezměněné výši 

62.792,-Kč/rok bez DPH 21% (tj. 5.233,-Kč/měsíc bez DPH) – stejně jako za rok 2017. 
 

Cena za provozování SD zahrnuje: 
1) Podíl na nájemném pozemků + zpevněné plochy. 
2) Mzdové náklady na obsluhu SD do 100hod./rok. 
3) Administrativní náklady na SD. 
4) Nájemné shromažďovacích prostředků (kovová garáž 1x). 
5) Nájemné shromažďovacích prostředků (kontejner 13 m3 1x). 

 
b) Cena za využití – odstranění odpadů kat. N – O je uvedena jako samostatná příloha. 
c) Cena za služby „Mobilní sběr odpadů“ : 

Použití svozového prostředku ………………………… 500,- Kč/hodina    1 kus 
Manipulace s odpady …………………………  500,- Kč/naplnění jednoho kontejneru na SD 
Manipulace s odpady ……………………………  1 142,- Kč/odvoz jednoho kontejneru z SD 
(Košťálov nebo TS Jc) 
 
 

7)  Komentář ke SD 
 

 Jak je z výše uvedeného patrné, SD se v obci Stružinec velmi dobře ujal a umožňuje občanům 
obce lépe nakládat se tříděným odpadem. Ve SD je dostatečná zásoba pytlů na tříděný odpad, které si 
mohou občané se zájmem třídit svůj odpad, zdarma odebrat. 
 SD dále pomáhá Obci naplňovat kritéria spojená s tříděním odpadu, tj. Krajský plán 
Odpadového Hospodářství a v neposlední řadě odpovídá současným i chystaným novelizacím 
odpadového zákona, které se týkají a budou se více týkat nakládání s odpady na území obcí. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Green Waste Services s.r.o.: Vítková Pavla 


