JRK partnerství
Město Plasy
Vážený pane starosto,
společnost JRK pomáhá městům a obcím zavést konkrétní kroky, které předcházejí vzniku odpadů,
zvyšují míru třídění, a tím snižují množství směsného komunálního odpadu. Přistupujeme
individuálně k potřebám každého města, a tak vždy připravíme řešení na míru pro konkrétní situaci.
Základní pilíře jsou komplexnost a dlouhodobá spolupráce – to znamená, že takové řešení zastřeší
veškeré nakládání s odpady ve městě.
Intenzivní spolupráce s obcemi a městy díky regionálnímu zázemí po celé republice přináší lepší

výsledky v hospodaření s odpady a pro vaše město intenzivnější péči při implementaci řešení a
dosahování požadovaných výsledků.

Úvodní informace:
Město: Plasy
Okres: Plzeň - sever
Starosta: Zdeněk Hanzlíček
Počet obyvatel: 2700
Nabídka JRK Partnerství obsahuje:
1. Odborné služby JRK
2. Chytrý systém evidence odpadů ECONIT

ODBORNÉ SLUŽBY JRK
Z dlouholetých zkušeností jsme pro vás připravili výběr služeb, které nejvíce pomůžou při
počátečních nastaveních a přispějí tak k udržitelné změně ve vašem odpadovém hospodářství.
Níže rozepsaný rozsah služeb je plně variabilní a dle individuálních potřeb zastupitelů města jej
můžeme implementovat v celém průběhu dohodnuté spolupráce.

Rozsah služeb

v průběhu dlouhodobé spolupráce v rámci JRK Partnerství

1. Regionální zástupce JRK speciálně přirazen pro vaše město
2. Analýza aktuálního stavu odpadového hospodářství – vypracovaný posudek
3. Možnost zajištění 1 fyzické analýzy odpadu – cca 10 % nádob z vybrané oblasti
4. Vyhodnocení a návrh řešení systému sběru a evidence – součástí vypracovaného
posudku
5. Prezentace radě města – aktuální stav a možná řešení
6. Zprostředkování nezávislé studie odpadového hospodářství – poskytnutí dat
z vypracovaného posudku nezávislým odborníkům
7. Informační a vzdělávací kampaň pro občany
• Podklady pro podstránku na webové stránky města
• 3 články do městského zpravodaje
• Návrh 1 letáku do domácností
• 1 text do obecního rozhlasu
• 1 video „ECONIT v obci“
• 1 beseda s občany o změně systému
• Vzdělávání v MŠ a ZŠ – návrh 1 brožury se vzdělávacími hrami
8. Podpora předcházení vzniku odpadu – slevové poukazy pro zapojené občany
9. Neomezené poradenství za účelem výběru technologií a produktů
10. Kompletní portfolio odborných poradců (doporučení/propojení)
• Marketingoví a PR specialisté
• Projektanti sběrných dvorů
• Dotační agentury
• Neziskové organizace
• Zahraniční odborní konzultanti s možností zajištění exkurze do zahraničí
11. Průběžné vyhodnocování procesů a návrhy úprav (min. 2x ročně)
12. Neomezené konzultace při implementacích případných změn
13. Zpracování a propagace výsledků města v médiích (min. 1 výstup)
14. Dodavatelská činnost
• Vybavení sběrných dvorů
• Nádoby na odpad a kontejnery
• Zahradní kompostéry
• Štěpkovače, drtiče a další komunální techniky
• Doprava produktů při určitém odběru bezplatně
15. Garance vysoké kvality udržitelných produktů
16. Servisní a záruční služby
17. Zavedení evidenčního systému ECONIT (viz APLIKACE ECONIT)
Čtvrtletní poplatek (cena bez DPH): 14 000 Kč

CHYTRÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ ECONIT
Nedílnou součástí JRK partnerství je zavedení chytrého systému evidence odpadů ECONIT. Aplikaci
může město Plasy používat k evidenci odpadového hospodářství, měření naplněnosti svezených
nádob, zefektivnění svozů a také možnosti zavedení motivačního systému pro ta města a
domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit a předcházet vzniku odpadu.
Systém obsahuje:
Evidence všech komunálních odpadů vyprodukovaných v obci
Evidence svozu odpadu dům od domu včetně naplněností nádob
Možnost evidence celkové hmotnosti jednotlivých svozů
Evidence odpadů na sběrném dvoře, včetně odvozu ke zpracovatelům
Motivační systém pro občany ke snížení produkce SKO a navýšení třídění
Vyhodnocení ve formě statistik, export do Excelu, apod.
Možnosti propojení s dalšími systémy pro efektivní chod svozové agendy

Aplikace ECONIT



1. Vytvoření profilu na doméně chytreodpady.cz
• Registrace města do systému
• Registrace domácností do systému
2. Instalace
•
Počáteční systémové nastavení
•
Import databáze domácností a obyvatel
• Nastavení všech druhů svážených odpadů
• Nastavení typu užívaných nádob
• Instalace tiskáren pro tisk etiket s QR kódy
• Dodání hotových etiket s QR kódy
• Zaregistrování mobilních terminálů k městu
• Registrace mobilních terminálů ke svozovým vozidlům
• Případné propojení terminálů a vah na SD
3. Správa dat na zabezpečeném velkokapacitním úložišti
4. Využívání všech modulů a možností systému
5. Poradenství při nastavování motivačního systému
6. Návrh a implementace do provozu na sběrném dvoře
7. Telefonická a online podpora
8. Průběžný vývoj a aktualizace dle požadavků uživatelů
9. Důkladné zaškolení příslušného personálu

HARDWARE: Mobilní terminál DENSO
Cena obsahuje:
- Instalace a počáteční nastavení mobilní
verze aplikace ECONIT
- Baterie, napájecí zdroj
- Nabíjecí stojánek s možností připojení k PC
- Skladová dostupnost
- Záruka 24 měsíců

Cena bez DPH (1 ks):
31 330,0 Kč

Datum vypracování nabídky: 02.09.2019
Platnost nabídky: 31.12.2019
Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaše úsilí zlepšovat stav odpadového hospodářství ve vašem městě a věříme, že
budeme moci být součásti na vaší cestě pro méně odpadu a nastavovat společně s Vámi
konkrétní řešení.
Cenovou nabídku pro Vás vypracoval Tomáš Aulický.

Těšíme se na spolupráci, tým JRK.

Kontakt:
Tomáš Aulický
tomas.aulicky@meneodpadu.cz
731 408 972



