Klobucký

ODPADY V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,

Číslo > 228 <

prosinec 2021

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO
ROK 2022
PŘÍJMY
Sdílené daně

VÝDAJE

17 310 500,00

0,00

Ost.záležitosti pozemních

0,00

415 000,00

Provoz veř.silniční dopra

0,00

46 300,00

Pitná voda

30 500,00

118 000,00

Odvádění a čištění odpad

0,00

40 000,00

Základní školy

0,00

2 440 000,00

Činnosti knihovnické

1 000,00

28 000,00

Ost.záležitosti kultury

0,00

10 000,00

Rozhlas a televize

0,00

10 600,00

Ost. záležitosti kultury,cír

20 000,00

113 000,00

Sportovní zařízení v maje

0,00

66 000,00

Ostatní tělovýchovná čin

0,00

220 000,00

Ostatní ambulantní péče

0,00

92 300,00

176 700,00

68 900,00

98 400,00

380 000,00

0,00

252 000,00

25 800,00

34 000,00

Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úze

91 500,00

10 200,00

Sběr a svoz komunálních

700 000,00

1 505 000,00

Péče o vzhled obcí a veř

0,00

2 116 700,00

Krizová opatření

0,00

10 000,00

Bezpečnost a veřejný po

0,00

20 000,00

18 000,00

345 900,00

Zastupitelstva obcí

0,00

1 958 100,00

Volby do zastupitelstev Ú

0,00

41300,00

Požární ochranna - dobro

Činnost místní správy

0,00

2 653 900,00

2 000,00

30 000,00

CELKEM
18 474 400,00
Rozpočet je sestaven jako
přebytkový s přebytkem

13 025 200,00

Obecné příjmy a výdaje

5 449 200,00

Připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat na obecním úřadě do 14. prosince
2021.

novela Zákona o odpadech si vedle
změny Obecně závazné vyhlášky (dále jen
OZV) o systému s nakládáním s odpadem
(schválili jsme ji v září) vyžaduje i vydání nové
OZV o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu. Tím, že se možnosti
platby za odpady přesunuly ze Zákona o
odpadech do Zákona o místních poplatcích,
dochází od 1. ledna 2022 ke změně způsobu
výpočtu poplatku za vývoz sběrných nádob. Jak
jsem již několikrát avizoval, snažili jsme se
udržet platbu za likvidaci odpadu na základě
množství
nevytříditelného
odpadu
a
nesklouznout k paušální platbě na osobu,
protože paušální platba nemotivuje občany
k separaci vytříditelných složek komunálního
odpadu. Ještě v polovině září nebyla možnost
platby za „kapacitu sběrných nádob“ možná a
hrozila alternativa platby na osobu (zmiňoval
jsem tuto skutečnost i na jednání ZO), ale
zřejmě po mnoha připomínkách zástupců obcí
došlo k doplnění možnosti platby za velikost
(kapacitu) sběrných nádob, což se hodně
přibližuje našemu dosud používanému stavu.
Nově se cena za vývoz bude odvíjet od
kapacity sběrných nádob (120 a 240 l),
četnosti svozů (stejně jako dosud 39, 26 a
jednorázové známky) a ceny stanovené OZV za
jeden litr odpadu (smí být max. 1 Kč/l).
Nová OZV bude také pamatovat na
majitele nemovitostí bez trvalého pobytu v
obci, kteří si od roku 2022 budou muset
zakoupit alespoň 4 jednorázové známky ročně.
Bohužel však dochází od 1. ledna k
výraznějšímu navýšení cen za vývoz a ukládání
odpadu na skládku, které budeme muset
promítnout do výsledné ceny. O konečné výši
sazby bude rozhodovat zastupitelstvo obce na
prosincovém jednání.
Václav Henzl, místostarosta obce

SLOVO KONTROLNÍHO
VÝBORU ZASTUPITELSTVA
OBCE
Vážení občané,
Kontrolní výbor podle plánu kontrol
daných zastupitelstvem obce Klobuky provedl
mimo jiné i kontroly veřejných prostranství,
plnění vyhlášky o platbách za jejich používání
č. 6/2010 a č. 2/2016. V poslední zprávě jsme
museli konstatovat, že občané neplní
ohlašovací povinnost a používají veřejná
prostranství bez poplatků. V obci vzniká
obrovský nepořádek. Nikdy jsem si nemyslel,
že dokážeme být takoví, promiňte mi tento
vulgarismus, bordeláři. Je to až s podivem, jak
dokážeme nevnímat ve svém okolí skládky,
odhozené nepotřebné věci, černé stavby,
nezkolaudované
objekty,
neupravené
předzahrádky, likvidaci lesních porostů a zeleně
i poškozování obecních i soukromých majetků.
To vše v okamžiku, kdy se pomalu chystáme
v roce 2026 oslavovat 800 let první zmínky
o osadě Klobuncis v kronice Doksanského
kláštera, tedy 800 let trvání obce Klobuky,
našeho společného bydliště i působiště a pro
řadu z nás i rodiště.
Možná vás někdy napadne myšlenka, co
vlastně obec pro mne dělá? Stojí za to zde žít,
pracovat, užívat si volna, relaxovat? Za
poslední roky se opravila a rozšířila škola na
vzorný areál, udělal se vodovod do všech
místních částí obce, opravila se velká část
místních komunikací a v údržbě i investicích se
bude pokračovat, co nám dovolí daňové příjmy
i případné dotace od státu či kraje. Zamyslete
se při předešlé otázce také nad tím, co mohu
pro obec udělat já, občan. Ke zvelebení obce
pomohou maličkosti – zametení chodníku,
úprava svého domu, zahrady, správná likvidace
odpadu, užívání veřejného prostranství a
parkování aut dle obecních vyhlášek i lidských
vlastností, samozřejmě myslím těch dobrých.
Na úklid a změnu vztahu k pořádku, do 800.
výročí založení obce,máme pět let. Využijme je!
Vladimír Procházka,
předseda kontrolního výboru

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH
KULTURNÍCH AKCÍ 2021
S odvoláním na aktuální koronavirová opatření
OZNAMUJEME, že plánovaná kulturní
akce „Odpolední setkání u vánočního stromu
při „svařáku“ na Štědrý den 24. 12. 2021, se
ruší.
Obecní úřad

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
♦ Obecní úřad v Klobukách oznamuje, že
z důvodu čerpání řádné dovolené bude
posledním úředním dnem tohoto roku
pondělí 27. prosince 2021.
♦ Obecní knihovna v Klobukách bude
naposledy v tomto roce otevřena dne 21.
prosince 2021.
♦ Z evidence plateb, uskutečněných od 1.1. do
30. 11. 2021 bylo zjištěno, že někteří chovatelé
stále ještě neuhradili poplatek za své psy.
Poplatek je splatný na daný rok vždy do 30.
června.
Vážení chovatelé, žádáme vás, pokud jste
předepsaný poplatek ještě neuhradili, učiňte
tak v co nejkratší době (v úřední dny pondělí a
středa) na OÚ Klobuky.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
2022
Obecní zastupitelstvo
a pracovníci obecního
úřadu
přejí
všem
občanům Klobuk, Kokovic, Kobylník, Čeradic a Pálečku do
nového
roku
2022
hodně zdraví, štěstí,
osobních
i pracovních úspěchů.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

