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V P.aze dne 30,5.2018

Vážený pane §taíosto,

dovolujeme sl Vás informovat o množs§í odpadu, který Vaše obec V íoce 2017 Vytřídila a předala k využiti.
V přehledu je uveden také objem finančních píostředkŮ, ktelé Vaše obec v},íakturovala a obdžela odAltoížované
společnostl EKo-KoM, a,s,

Tuny Částka (Kč)

Rok 20,17 celkem 31,78Í 102 796,50

1, čtvrtletí2o17 6,923 22198,50

2, čtvrtletí2o17 9,584 25 195,00

3, ětvrtletí2017 8,875 33 3z7,5a

4, čtvňletl2o17 6,399 22 a75,50

Prcsírne Vás, zkontíolujte si, zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce, Pokud za Vaši obec
zajišťuje p|něni smlouvy svozová flíma (jako Dodavatel podle smlouvy o zajištění zpětného odběrL] a Využití

odpadů z obalů), a to včetně fakturace, potom lze Výpis porovnat sjejich údaji.

Děkujeme Vám iVašim občanům za dlouholetou spolupíáci.

s pozdravem
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Martina Filipová
řediielka oddělení íe9ionálního provozu

EKo-Ko[r, a,s.
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Praha 30,5,2018

Vážený pane staíosto,

dovolte nám, abychorn Vás seznámili s dosaženými yýsledky vaší obce v systému EKo-KoNil za rok 2017,
stejnějako v předchozích letech Vám V příloze tohoto dop]su zasíláme samostatný přeh|ed o množsiví odpadu,
klerý vaše obec Vytřídila a předala k Využitív íoce 2017, V přehledU je uveden iaké objem flnančních plostředkŮ,
klerý Vaše obec obdžela přímo nebo plostřednicivím svozové firmy od společnosti EKo-KolM, a,s.

Tento přehled by Vám měl posloužit ke kontrole, zda uvedené údaje souhlasí s údaji a doklady v účetnlc§í obce,
případně údaji, lť(eré Vám poskytuje svozová firma zajištující sběr využitelných §ložek odpadů Ve Vaší obci,

a svěd čen í a ťl soa ře em isl

V íoce 2017 bylo díky íecyklacj a Wužití papííu, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů V ramcitříděného sběru a
Vyl]žití odpadŮ z obcí V systému EKo-Ko[I uspořeno 20,3 mil, GJ energie, tedy zhruba tolik, ko|ik V prŮměru

spotřebuje za lok Více než 310 tisíc donácnosti. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadu z obci ke snížení em]sí o 678 334 tuq co2 ekvivalentu,

Na přiloženém osvědčeníjsou uvedeny V,isledky za rok 2017, kterých jste dosáhli Ve Vaší obci, a tím přispěli ke
zlepšení ž]Votního prostředí a snížení uhlikové siopy.

Děkujeme Vám iVašlm občanúm za dlouholelou §polupíáci,

s pozdraven,]
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Martina Filipová

ředitelka oddělení regionálniho provozu
EKo-Ko[I, a,s,
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