
Dobrý den a děkuji, že jste mě vrátili zpět do hry. 

Myslím, že je velkým úspěchem vznik a uzavření koaliční smlouvy. Je to historicky první oficiální, 

veřejná dohoda koaličních stran od revoluce. Najdete v ní scénář pro první zasedání zastupitelstva i 

společné priority zúčastněných stran. 

Z koaliční smlouvy vzešla i současná podoba Finančního výboru. Tomuto výboru předsedám. Je nás 

pět, z čehož čtyři jsme zastupitelé. Prvním našim tématem byly odpady. Seznámili jsme se se základní 

analýzou MESOH a několika variantami výše poplatků a slev. Odhadovali jsme dopad jednotlivých 

variant na to, kolik město bude doplácet na svoz komunálního odpadu ze svého rozpočtu. Na konec 

zvítězil konzervativní pohled. Parametry pro výpočet poplatku pro příští rok zůstanou nezměněny.  

 

Rok 2023 bude první rok, kdy fryštačané, kteří třídí i skutečně ušetří. A někteří i 90% z poplatku 960 

Kč. Doporučení Finančního výboru bylo i schváleno Zastupitelstvem. Během debaty padlo i vyjádření 

potřeby se do programu MESOH nechat zasvětit přímo zástupcem dodavatele tohoto systému. Ani 

my ve Finančním výboru jsme do celé problematiky nevpluli zcela na první pokus a jistě se k ní 

budeme vracet, protože za rok budeme stát před stejnou výzvou – analyzovat a navrhnout úpravu.  

 

MESOH nám nabídl i variantu poplatku při které by město vybralo přibližně tolik peněz od občanů, 

kolik potřebuje za úklid odpadu zaplatit. Víme, že skládkování bude stále dražší.  Cesta ke všeobecné 

finanční pohodě vede skrz třídění, kompostování a minimalizaci celkového odpadu.  

Mesoh nám dává informace, kolik lidí si jak v této disciplíně vede. Rozdělil fryštačany do pěti skupin 

podle úspěšnosti.  

Skupina 1 (Počet stanovišť 24, Počet aktivních poplatníků 83) 

Občané, kteří snižují produkci odpadů, kompostují, přistavují jednou za čas plnou popelnici a zbytek 

odpadů poctivě vytřídí. 

Skupina 2 (Počet stanovišť 54, Počet aktivních poplatníků 180) 

Občané, kteří k odpadům přistupují obdobně jako Skupina 1, jen jsou méně úspěšní. Této skupině 

není co vytknout. 

Skupina 3 (Počet stanovišť 136, Počet aktivních poplatníků 393) 

Občané, kteří skvěle třídí, mají menší produkci odpadů, přičemž ale popelnici přistavují častěji 

(popelnice nejsou zcela plné). 

Skupina 4 (Počet stanovišť 572, Počet aktivních poplatníků 1 454) 

Občané s velkým obslouženým objemem nádob a pytlů. Byť poctivě třídí odpady, na obslužnosti 

nádob SKO to není moc patrné. Zpravidla přistavují hodně tříděného odpadu a poloprázdné 

popelnice SKO (v horším případě jsou popelnice doplněny bioodpadem ze zahrady – když je v 

popelnici místo, proč ji nenaplnit?). Jedná se o skupinu s nejvyššími náklady. 

Skupina 5 (Počet stanovišť 1 097, Počet aktivních poplatníků 1 799) 

Občané, kteří adresně odevzdali „symbolickou“ trochu tříděného odpadu, nebo se nezapojili do 

MESOH.    

Z těchto čísel je jasné, že je potřeba ze strany města zapracovat na všech frontách a na všech být 

minimálně dobří. Čeká nás především nastavení ekonomických parametrů tak, aby bylo využívání 

kontrolního systému MESOH pro občany opravdu motivující. Aktivace posledních dvou skupin se 



neobejde ani bez efektivní osvěty ze strany města. Nutnou podmínkou uspět znamená, že dáme 

tomuto tématu v radě i v zastupitelstvu prioritu. 

Tomáš Černý (pro Fryšták společně) 

 

 

 


