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Od roku 2012 je Město Tišnov členem společnosti KTS Ekologie s.r.o. Zastupitelstvu je
předkládána Zpráva o činnosti za rok 2018.

Činnost společnosti v roce 2018
Vznik společnosti
Společnost KTS Ekologie s.r.o. byla založena v roce 2008, sídlem společnosti je Hutní osada 14, 664 84
Zastávka.
Společnost založilo v roce 2008 deset obcí, sdružených v mikroregionu KAHAN. V průběhu uplynulých
let se přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko a Tišnovsko. Společnost KTS Ekologie
je vlastněna výhradně obcemi Jihomoravského kraje, bez účasti jakéhokoliv jiného podnikatelského
subjektu. K dnešnímu dni má společnost 42 obcí a hodnotu vlastního kapitálu téměř 9,5 mil. Kč. Město
Tišnov je členem společnosti od roku 2012.
Společnost KTS Ekologie s.r.o. zajišťuje komplexní nakládání s odpady jak pro obce, tak i firmy a drobné
živnostníky. Společnost provozuje několik sběrných dvorů, třídící linku na plastový odpad a
kompostárny ve Veverských Knínicích a Měníně. V současné době zajišťuje společnost svoz odpadů pro
více než 78 tisíc obyvatel okresu Brno-venkov s 45 zaměstnanci a stále se rozrůstá.
Odpady, náklady a koncová zařízení
Legislativa České republiky postupně směřuje k navýšení poplatku za uložení tuny odpadu, pro běžné
občany by to znamenalo, že pokud nezmění své chování v oblasti třídění odpadu, tak si za
vyprodukované množství směsného komunálního odpadu připlatí, a to přibližně o 264 Kč ročně na
občana s průměrnou produkcí odpadu. Právě navýšením ceny za likvidaci směsného odpadu, které by
se promítlo do cen pro občany, chtějí zákonodárci podpořit v domácnostech třídění a recyklaci.
Ministerstvo životního prostředí do zákona zapracovalo tzv. „třídící slevu“. Obce, které budou plnit cíle
v třídění odpadů, tedy budou mít určité procento využitelných odpadů z celkového množství
komunálních odpadů, budou mít slevu ze skládkovacího poplatku. Nyní už je tedy jen na občanech, jak
se k třídění postaví a na obcích, jaké možnosti jim dají.
Ceny za zpracování plastů:
Od 1.7.2018 došlo k dalšímu navýšení cen za využití 1 t směsných plastů u SAKO Brno a.s. na
1 000 Kč bez DPH. Kapacity ostatních zařízení jsou naplněny a je nutné cenu akceptovat a opět jsou
náklady částečně přeneseny na obce – od 1.9.2018 je zvýšena cena za využití 1 t plastů na 800 Kč.
(v roce 2019 již 1 500,- Kč/t bez DPH, na obce přeneseno 1 100,- Kč/t).
Likvidace SKO:
Od 1.1.2019 bylo SAKO Brno a.s. navýšeno spalné za objemný odpad – 1 100 Kč/t bez DPH.
Stejně jako u plastů jsou zvýšené náklady přefakturovány obcím.
Sběr a využití bioodpadu:
Od 1.1.2019 začala platit novela vyhlášky č. 321/2014 Sb., která zavádí povinnost obcí zajistit
celoročně místo pro sběr bioodpadu. Vzhledem k omezené kapacitě kompostárny ve Veverských
Knínicích (nyní naplněna z 98 % z 4 000 t/rok) se jeví jako optimální zbudování dalšího zařízení v
bývalém hnojišti v obci Měnín a kapacitou 2 500 t/rok. Lokalita je optimální pro nakládání s
bioodpadem z regionu Židlochovicko a Šlapanicko a tím uvolní kapacity pro návoz bia z Tišnovska a
Rosicka. Od 16.2.2018 je již kompost pocházející z Veverských Knínic certifikován jako hnojivo, což
zlepšuje jeho obchodovatelnost.

Vývoj produkce odpadu:

Ekonomika společnosti
Smlouvy s podnikateli:
Ceny byly navýšeny o inflaci a zvýšené náklady KTS Ekologie. Předpokládané příjmy od
podnikatelů 5 900 000 tis. Kč (nárůst o 250 000 Kč). V roce 2018 uzavřeny nové smlouvy za cca 600 000
Kč bez DPH.
Smlouvy s obcemi:
Nově je do smluv zabudována tzv. hodinová sazba, která odráží náklady KTS Ekologie za svoz
odpadu a je do ní kalkulována i marže. Pro další roky bude obcím fakturována hodinová sazba a cena
za využití/likvidaci odpadů dle platných smluv na koncových zařízeních. V roce 2018 je tato sazba 1 400
Kč/hod svozu. Předpoklad pro rok 2020 je 1 600 Kč/hod svozu z důvodu enormního nárůstu mezd . K
1. 1. 2018 byl zahájen svoz v obcích Nedvědice a Blučina. Na valné hromadě společnosti 16.6.2018
přijaty nové obce - Omice a Šlapanice. Podepsány nové smlouvy o poskytování služeb s obcemi
Kuřimské Jestřebí a Rojetín. A k 1.1.2019 KTS Ekologie zajišťuje služby v odpadovém hospodářství pro
78 334 obyvatel.
Prodej pozemků ve Veverských Knínicích:
Vzhledem k zastavené realizaci projektu třídící linky a sídla firmy ve Veverských Knínicích, byly
prodány pozemky pro tuto stavbu. Pozemky prodány za cenu 5 647 000 Kč (1400,- Kč / m2) pořízeno
za 400tis. Finance z prodeje byly částečně k akontaci na pořízení svozového vozu a kontejnerového
nosiče, částečně na nákup pozemku pro kompostárnu v Měníně a jeho oplocení
Investice společnosti:
Byla pořízena tato vozidla – služební vozidlo pro provozovnu Tišnov k rozvozu lidí, nádob a
materiálu, kloubový nakladač k manipulaci s odpadem na kompostárnách, tříosý vůz 26 t s
automatickým vyklápěčem jako nové svozové vozidlo a kontejnerový nosič nosnosti podvozku 12 t. Z
dotace z 41.výzvy OPŽP bylo pořízeno 16 ks 20 m3 kontejnerů.

