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prosinec 2021
Poplatky za komunální odpad pro rok 2022
Jak jste se již dozvěděli v minulém čísle našeho informačního listu, od nového
roku 2022 v důsledku změny zákona o odpadech se mění poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství. Známky na popelnice budou od roku 2022
zrušeny! Popelnice budou vyváženy pravidelně 1x 14 dní - v pátek sudý týden
/Bezděkov, Poborovice/, v pátek lichý týden / Koryta, Struhadlo, Vítaná/ a
v úterý sudý týden /Tetětice/. Zastupitelstvo obce na svém jednání 2.12.2021
odsouhlasilo částku 650,- Kč na poplatníka. Částka je vypočítána z nákladů, které
každoročně obec zaplatí za komunální a tříděný odpad. Poplatníkem je každá
fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Poplatek lze uhradit hotově
nebo kartou na obecním úřadě v Bezděkově, případně bankovním převodem.
Pokud budete hradit bankovním převodem, do kolonky zpráva pro příjemce
uveďte Vaše jméno, část obce a číslo popisné.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ke způsobu placení či výši poplatku, volejte
na telefonní číslo obecního úřadu 376 312 822.
Poplatek za komunální odpad můžete začít hradit od 3.ledna do 31.března
2022.
I přesto, že tento způsob likvidace odpadu může vyvolávat dojem, že pokud si
zaplatím poplatek, nemusím již třídit, protože mi popelnici stejně vyvezou.
Chtěli bychom však upozornit, že jakmile množství komunálního odpadu
přesáhne množství 190 kg / na osobu /na rok, se částka za skládkování násobně
zvýší. V praxi by to znamenalo další navýšení nákladů pro obec a tím i navýšení
poplatku pro vás jako poplatníky v příštích letech. A proto:
T Ř I Ď M E !!!!!!!!!

Z činnosti obecního úřadu
Dne 2.12.2022 se konalo poslední jednání zastupitelstva v tomto roce. Jedním
bodem programu byl i plán investičních a neinvestičních akcí na příští rok.
Zastupitelstvo obce plánuje v roce 2022 rekonstrukci chodníku od pomníku
k základní škole při komunikaci III.třídy 18510. V rámci rekonstrukce proběhne
oprava povrchu a přeložení přechodu pro chodce. Na rekonstrukci chodníku by
chtěla obec požádat o dotaci z programu IROP. Další akcí je rekonstrukce
sportovního hřiště u základní školy v Bezděkově. Část prostředků na jeho
rekonstrukci se pokusí obec získat z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Dále bude pokračovat rekonstrukce objektu č.p. 180 / bývalý SCHWINN/, kam
bude přestěhován obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, vznikne zde veterinární
ambulance a společenský sál. V mateřské školce by mělo dojít k výměně kotlů.
Na tuto akci bychom požádali o dotaci Plzeňský kraj. V příštím roce chce obec
investovat i do komunální techniky - sekačky. Pokud obec získá dotaci, dojde i
k opravě hasičské cisterny. Jako podklad pro činnost v dalších letech obec nechá
zpracovat projekt na demolici nemovitosti v majetku obce č.p. 10, pro
rekonstrukci č.p. 7 / současný obecní úřad/, architektonickou studii pro
pozemek u nádraží, který by měl v budoucnu sloužit pro výstavbu rodinných
domů. V příštím roce bude dokončen i pasport vodovodu v Tetěticích, projekt
na rekonstrukci vodojemu v Bezděkově a projekt pro veřejné osvětlení v
Korytech. Bude pokračovat pročištění potoka v Korytech a oprava komunikace
„u Hladíků“v Bezděkově.
Na hřbitově byly opraveny cesty a v části hřbitova nově očíslované hroby.
Destičky o velikosti 5x 3 cm jsou nalepeny ze strany ve spodní části hrobu.
Očíslování zbylých hrobových zařízení bude dokončeno na jaře. Chtěli bychom
poprosit vlastníky hrobových zařízení, aby za náhrobky nenechávali lahve, vázy
a hřbitovní dekorace. Překáží při údržbě hřbitova, ale i ostatním návštěvníkům
v přístupu k jejich hrobu. Znovu upozorňujeme na povinnost ohlásit na obecním
úřadě jakékoli stavební úpravy na hřbitově nebo ukládání ostatků zemřelých.
Vlastníky nemovitostí prosíme o viditelné označení jejich nemovitosti číslem
popisným. Problémy nastávají pro dostribuci pošty, při provádění odečtů vody
atd.

Stejně tak prosíme , aby kontejnery na bio odpad byly využívány pouze k tomuto
účelu. V kontejnerech neustále nacházíme stavební i komunální odpad, který
samozřejmě brání dalšímu zpracování bio odpadu.
Znovu připomínáme, že pro Váš odpad můžete
můžet využívat bezplatně sběrný dvůr
v ulici Dr. Sedláka v Klatovech / výjezd z Klatov směr na Tajanov/,
Tajanov/ který je pro
Vás otevřen:

Období:

duben - říjen listopad - březen
bř

pondělí – pátek 12:00 – 19:00 11:00 – 18:00
sobota

14:00 – 19:00 11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00 14:00 – 17:00
Státem uznané svátky ZAVŘENO

Poplatek ze psů ve výši 150 Kč za jednoho psa a 225 kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele je splatný od 1.ledna do 31. března příslušného
kalendářního roku. Poplatek můžete hradit v pokladně obecního úřadu
v Bezděkově
ezděkově nebo bankovním převodem. Do kolonky zpráva pro příjemce
nezapomeňte opět uvést Vaše jméno, část obce a číslo popisné.
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8-12 13-17
Středa 8-12 13-17
Pátek 9-12
I v ostatní
tatní dny Vás rádi uvidíme, ale může se stát, že budeme na jednání mimo
úřad☺☺

Půlnoční vánoční mše
se bude konat 24.12.2021 od 21.30 v kostele sv. Václava
v Bezděkově.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oznámení
Obecní úřad Bezděkov bude ve dnech 23.122021 -2.1.2022
z důvodu čerpání dovolené
UZAVŘEN
Děkujeme za pochopení !

Nabídka knih autorů z našeho regionu
Jana Dvorská – Bezděkov u Klatov – fotografické vzpomínky
Vladimír Štindl – Pohádkové příběhy od dědečka ze Šumavy
František Svoboda, Alois Andrle – Kůň má také duši
David Franta- Karel Polák- Dědeček
Knihy lze zakoupit na obecním úřadě v Bezděkově
*****************************************************************

Krásné Vánoce plné pohody, lásky a pokoje,
v roce 2022 zdraví, více klidu a vzájemného porozumění
přeje Obecní úřad Bezděkov
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