Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

zpr@vodaj
o  O D P A D e c h

P RO

M Ě S TA

A OBCE

Úvodní slovo

Veselé Vánoce,
pevné zdraví,
hodně štěstí
a mnoho úspěchů
v roce 2013
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Neradi bychom Vás v předvánočním čase zatěžovali
velkým množstvím informací a proto mi dovolte, abych vyjádřila
upřímné poděkování
za spolupráci v letošním roce. Již od roku
2002 zajišťuje naše
autorizovaná obalová
společnost plnění
povinností zpětného odběru
a využití odpadů z obalů
pro výrobce, plniče,
dovozce
a distributory obalů
a balených
výrobků. Celý systém sdruženého
plnění je založen
především na
spolupráci s obcemi, bez kterých by nemohl
nikdy dosaho-

vat tak dobrých výsledků, jako
doposud. V současné době je
v systému EKO-KOM včetně
vaší obce, vašeho města
zapojeno již 6 020 obcí
a měst z celé České
republiky, ve kterých
žije cca 10,488 milionu obyvatel. Díky aktivnímu přístupu Vás všech
se úroveň třídění
a využívání odpadů
v naší zemi neustále zlepšuje.
Bylo vykonáno
mnoho dobré
práce a nemálo
nás ještě čeká a já
pevně doufám, že se
nám v ní bude i nadále
dařit. Proto Vám přeji Vám hodně zdraví,
osobních i pracovních
úspěchů a veselou
mysl, hodně radosti
a pevné nervy v novém
roce.
Martina Vrbová
ředitelka oddělení
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Novinky pro obce

Změny v sazebníku odměn
platné od 1. 10. 2012
Od 1. 10. 2012 platí
změna sazebníku
bonusových složek
odměny. V sazebníku
jsou následující
změny:



Koeficient Efektivita sběrné sítě – mění se výše
koeficientu pro komoditu plasty
z 8% na 10 %.
Koeficient Zajištění odděleného sběru kovových odpadů
pouze ve sběrném dvoře, sběrném místě, mobilním sběrem
organizovaným v rámci systému obce – platný od 1.10. 2012 –
mění se výše koeficientu
ze 6% na 8 %.

V příloze dopisu, který byl
v minulých dnech společně
s oznámením změny výše odměny rozeslán, naleznete také
roční dotazník o nakládání
s komunálním odpadem v obci
se zaměřením na tříděný sběr

Koeficient efektivita sběrné sítě
Komodita

Měrná hmotnost odpadu
v nádobě v kg/m3

koeficient

v % základní odměny

Papír
Plast
Sklo

min.
30
17
115

0,12
0,10
0,08

12 %
10 %
8%

max.
90
40
360

Koeficient zajištění oddělěného sběru kovových odpadů
Komodita

koeficient

Sběr kovových odpadů (sběrný dvůr,
sběrné místo, mobilní sběr)

0,08
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v % základní odměny
8%

za rok 2012 včetně podrobné
metodiky k jeho vyplnění.
Elektronická verze dotazníku
bude ke stažení na www.ekokom.cz v sekci Obce, a to nejpozději od 7. 1. 2013. Uživatel stáhne
soubor z webové stránky a uloží
do svého počítače, kde jej následně vyplní. Vyplněný dotazník
je pak možné odeslat jako přílohu e-mailové zprávy na adresu
dotazniky.obce@ekokom.cz.
Dotazník lze vyplnit také
písemně a zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám
Kateřiny Hamouzové (na obálku
napište DOTAZNÍK). V případě
jakýchkoliv dotazů kontaktujte
svého regionálního manažera.
Veškeré kontakty na regionální
manažery naleznete na www.
ekokom.cz ve složce Obce.
n
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Bazar
Společnost EKO-KOM, a. s.
nabízí bezplatně obcím informační
samolepky na kontejnery
na tříděný odpad. V případě zájmu
kontaktujte svého příslušného
regionálního manažera.

Na tomto místě nabízíme obcím

bezplatnou inzerci na téma

„koupím, prodám,
vyměním
nebo přenechám“

v souvislosti s nakládáním s odpady nebo třídě
ním
a recyklací. Svoje inzeráty můžete posílat v elek
tronické
podobě na adresu: redakce@ekokom.cz, do před
mětu,
prosíme, uveďte heslo BAZAR. Děkujeme.
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