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Slovo starosty …
Vážení občané, vstoupili jsme společně do druhého desetiletí 21. století. Není to období zrovna
jednoduché, zvláště když si uvědomíme, k jakýmže změnám došlo, dochází a docházet bude
díky situaci na naší politické scéně. Ještě před
nedávnem jsem se podivoval, proč mě ministr
vnitra R. John nutí k platovým úpravám, zvláště když si uvědomujeme, že nám na ně nedává.
Zejména v samosprávách jsme státní dluh nezapříčinili, naopak, byli jsme odpovědnějšími
hospodáři, než byli ti „nahoře“. Snížení odměn
za naší práci budu vnímat pozitivně jen tehdy, pokud k podobným úsporám
dojde i na místech, kde se rozdávají „milionové částky“. Vzpomeňme jen MO,
většinu nepostradatelných poradců, kteří radí našim představitelům, většinu
poslanců, kteří si přilepšují svůj skromný výdělek další činností ve výborech,
podvýborech, dozorčích radách a podobně. A to nepočítám soudce, kde naopak předpokládám, že za rok si vysoudí vše zpět.
Buďme ale realisté. V našich podmínkách půjde vůbec o to, abychom dotáhli společně vše do zdárného konce. Mám tím na mysli II. etapu odkanalizování při vědomí, jaká korupce na SFŽP bují. Mám tím na mysli včasné
zahájení rekonstrukce tvrze a co nejefektivnější využití přiznané dotace bez
dalších odkladů a průtahů, které se již dějí. Proto si myslím, že bude asi nejlepší popřát si hlavně zdraví a především také pevné nervy, neboť to vše bude
základním předpokladem, že se snad dočkáme pozitivnějších změn.
J. Rejfek

Zastupitelé schválili
schodkový rozpočet
Sestavení rozpočtu městyse patří
k základní činnosti spadající do samostatné působnosti. Zastupitelé,
členové rady i finančního výboru,
sehráli nezastupitelnou roli při jeho
tvorbě. Poděkování za prvotní připravenost patří Ing. H. Boučkové
a také zástupcům spolků, sdružení
a sborů, ale i jednotlivcům, kteří přišli s návrhy pro rok 2011.
Rozpočet byl připraven v tak
podrobném členění, že vyjadřuje
závazné ukazatele vztahu městyse
ke svým organizacím a příjemcům
peněz. V jednom případě se počítá
s výdajem, který bude upravován
rozpočtovým opatřením. O tom, že
rozpočet byl připravován s plnou
vážností a odpovědností, svědčí
skutečnost, že i když schodkový,
byl přijat jednomyslně. Pro jeho

přijetí bylo všech 15 zastupitelů. V příjmové oblasti se počítá
s 21 149 500 Kč, ve výdajové potom
s 55 149 800 Kč. Schodek rozpočtu
ve výši 34 000 300 Kč bude hrazen
úvěrem a úsporami z minulých let.
V rozpočtu jsou zahrnuty dvě největší finanční akce, druhá etapa odkanalizování (zatím se počítá s naším
podílem ve výši 4,145 miliónu Kč)
a rekonstrukce tvrze (stavba bude
předfinancována úvěrem a poté
městys dostane zpět již přiznanou
dotaci ve výši cca 26,5 miliónu Kč).
Závazné ukazatele vyjádřené
v rozpočtu městyse jsou závaznými
pro všechny subjekty a případné
rozpočtové opatření je výhradně
v pravomoci zastupitelstva.
STANISLAV KINDLMAN
místostarosta městyse

vycházíme již od roku 2007

1/2011

Ze života městyse…

• Tradičního Vánočního turnaje
v šipkách se v Děpolticích účastnilo pět dětí a 18 dospěláků. Každý
hráč obdržel cenu. 1. místo obsadil
M. Barák, 2. místo T. Mottl, 3. místo
J. Karlovský a 4. příčku M. Koutek.
• Josef Zámečník z obce Písečná
u Žamberka se stal „Starostou roku
2010“, soutěží organizovanou Poštovní spořitelnou. Do soutěže bylo
nominováno 50 starostek a 152 starostů, mezi nimi i Jan Rejfek. Odměnou pro Josefa Zámečníka, který je starostou od roku 1971, tedy
plných 39 let, bylo 250 000 korun
do obecního rozpočtu.
• Úvodní dvě zasedání zastupitelstva městyse v závěru minulého
roku se nesla ve znamení vysoké
odpovědnosti všech zastupitelů.
Stoprocentní účast při projednávání
programových otázek, ale i aktivita
mnohých z nich při řešení dalších
bodů mimo hlavní jednání svědčí
o vysokém zájmu především nově
zvolených zástupců i jejich odpovědnosti za chod městyse.
• Klub žen chystá v roce 2011 celou řadu nových akcí. Jednou z nich
bude večer poezie za účasti pozvaných hostů z Českého rozhlasu
Plzeň. Například pana Ladislava
Bernáška, Květy Bodollové, a také
bývalého rodáka z obce Milence Ladislava Valeše, který byl právě oceněn v rámci rozhlasových soutěží
za literární činnost.
• V závěru roku proběhlo kolaudační řízení dvou bytových jednotek
v Děpolticích. Stavba byla předána
řádně bez problémů. Po dodání
nezbytně nutných podkladů a certifikátů ze strany zhotovitele stavby
bude vystaveno kolaudační rozhodnutí a nic nebude bránit nastěhování nových nájemníků.
• Desítky vánočních a novoročních přání obdržel Úřad městyse
Dešenice od úřadů, institucí, spolků
i občanů. Sám jich rozeslal a doručil
na čtyři stovky.
• Doplňkem SOD č. 1 se prodlouží
předání stavby pěti bytových jednotek v Dešenicích. Svým způsobem

se na situaci podepsalo především
nepříznivé počasí. Nic to ale nemění na situaci, že byty budou v brzké
době předány k užívání. Restaurace
je již v provozu.
• Jestliže se pro letošní rok v Dešenicích zvyšovalo vodné o 1 Kč,
v Plzni to bylo o 34, 3%, Vysokém
Mýtě 18 %, ve Vsetíně a Šumperku
o 10 % atd. Odpovědnost za stav,
který nastal, nesou ta zastupitelstva
z počátku 90. let, která souhlasila
s privatizací vodáren včetně navržených provozních podmínek.
• Šéfredaktorka časopisu MODERNÍ OBEC Lydia Stoupová vyjádřila ve svém posledním dopise
zaslaném úřadu městyse v závěru
roku 2010 poděkování starostovi
městyse J. Rejfkovi. Konkrétně napsala: „ráda bych Vám poděkovala
za výbornou spolupráci. Svými dotazy jste jako jeden z mála starostů
pomáhal tvořit Právní poradnu. Velmi si toho vážím.“
• V Dešenicích, Děpolticích i Divišovicích došlo za posledních osm
týdnů k poruchám vodovodního
řadu. Nejhorší situace byla v Děpolticích. Díky firmě VODOSPOL,
s. r. o., Klatovy byly dodávky vody
omezovány minimálně.
• K vystěhování z nájemního bytu
došlo v Dešenicích v domě č. p. 125.
Nájemník nejenže byt nehradil, ale
ani jej neužíval. Z nepochopitelných důvodů byl držen, a tak po poradě s právním zástupcem městyse
JUDr. Netrvalem došlo k vyklizení,
vymalování a uvedení do původního
stavu. Veškeré náklady jdou na vrub
bývalého nájemníka.
• 2. ledna se na hřišti v Dešenicích konal již po několikáté Novoroční turnaj v nohejbale na sněhu.
Pořadatelé R. Zach, M. Jakubec
a Z. Zdichynec jako vždy zajistili
dostatek lopat, aby bylo hřiště zbaveno sněhu. Pět trojic se postaralo
nejen o dobrou zábavu, ale i příjemnou podívanou. Pořadí bylo následující: 1. Zdichynec, Kajínek, Barák,
2. Nový, Karlovský, 3. Svoboda, Tomaka, Kolář. 
–tk–

Z jednání rad
Zastupitelé pamatovali na spolky
a zastupitelstva…
ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

• Rada se od počátku volebního období sešla celkem 4× a rozhodovala
hned od začátku o řadě důležitých
otázek. Na prvním jednání se sešla
v listopadu 2010 a řešila celkem 30
bodů a další otázky v různém.
• Členové rady projednali připomínky občanů týkající se parkování
kamionů v některých částech městyse. Celá problematika byla řešena
s DI P ČR. Od druhého čtvrtletí
2011 by v prostorách městyse, kromě vyhrazených míst, nadměrná
vozidla parkovat neměla.
• Ve výběrovém řízení na úklid
místních komunikací v zimním
období byli vybráni: Karel Denk,
Petr Bek a Jan Kučera. I přes značné množství napadaného sněhu
od konce listopadu 2010 se vybraní pracovníci úkolu zhostili velmi
dobře. Poděkování se jim dostalo
i na veřejném jednání ZM.
• Rada se poprvé zabývala cenami
vodného a stočného, cenou za svoz
komunálního odpadu a také rozpočtem. Rozhodla zapojit do tvorby
nejen finanční výbor ale i komise
zvolené na ustavujícím jednání ZM.
• Byly schváleny smlouvy k odběru
pitné vody v prostorách oddychové
zóny Dešenice, bytových jednotek
v Děpolticích a hřišti TJ Start Dešenice.
• Členové rady byli seznámeni
s dopisem RRRSJ o přidělení dotace na rekonstrukci tvrze. Na tomto
základě rada jmenovala komisi pro
výběr zhotovitele stavby ve složení:
Karel Veith – předseda, Miroslav
Barák, Stanislav Kindlman, Ing. Jan
Marek a Roman Zach – členové. Pro
výběr stavebního dozoru na stavbu „Rekonstrukce tvrze Dešenice –
1. část“ byla ustavena komise ve složení J. Rejfek – předseda, Ing. Jan
Marek a Václav Pytel – členové.
• Rada projednala a doporučila
ke schválení zastupitelstvu městyse
sportovní, kulturní a společenské
akce a strategické záměry pro rok
2011 a léta následující.
• Po projednání členové rady
rozhodli o zasílání podkladových
materiálů zastupitelům e-mailem.
Pracovníci úřadu tak ušetří nejen

čas, ale i částky za kilometrovné při
rozvozu materiálů a jejich množení.
• Rada vzala na vědomí sdělení
RRRS Jihozápad o zamítnutí projektů revitalizace návsi v Dešenicích,
výstavby víceúčelového sportovního
hřiště, rekonstrukce mostu přes
řeku Úhlavu a zasíťování pozemků
pro rodinnou zástavbu. Poslední
dvě jmenované stavby byly realizovány z jiných titulů.
• Úřad městyse obdržel zprávu o běžných prohlídkách mostů
ve vlastnictví městyse. Jen dva
z nich jsou v uspokojivém stavu.
Celková informace o stavu mostů
hovoří o podstatném zlepšení o více
než třetinu. Přesto byla vyčleněna
částka na letošní běžnou údržbu.
• Pro neplacení nájemného a porušování Domovního řádu přistoupil
úřad městyse k vystěhování z bytu
v domě č. p. 125. Veškeré náklady
na uvedení bytu do původního stavu
i jeho vyklizení jdou za bývalým nájemníkem. Úřad městyse bude takto
postupovat i v dalších případech.
• Zastupitelé se podruhé sešli v Děpolticích 15. 12. Projednali a schválili rozpočet pro rok 2011, rozpočtový výhled do roku 2015 a rozpočtové
změny za období 7–12/2010.
• Po krátké rozpravě byly schváleny i ceny za svoz komunálního
odpadu a cena vodného. Se stočným se v roce 2011 zatím nepočítá,
přestože může dojít k zprovoznění
odkanalizování.
• Zastupitelé projednali stav hospodaření v Lesích městyse Dešenice, kdy příjmy činily 8 490 908 Kč
a výdaje 8 475 885 Kč. Ve výdajích
je i částka za rekonstrukci LC Hraniční.
• Dvě OZV č. 1 a 2 byly schváleny
zastupitelstvem s tím, že první se
týká místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání odpadů a druhá poplatku za psa. O podrobnostech se píše na jiném místě.
• Zastupitelstvo poskytlo Amatérskému ochotnickému klubu Dešenice, který získal dotaci od SZIF na pořízení ozvučení ve výši 136 500 Kč,
bezúročnou půjčku na předfinancování a k překlenutí nezbytně nutného období pro vyúčtování dotace.
• 20. prosince 2010 vzala rada
na vědomí sdělení vlády týkající se
změn v odměňování za výkon členům zastupitelstev, kdy hlavním
smyslem je snížení odměn o 5 %
od 1. 1. 2011.
–tk–

Při tvorbě a schvalování rozpočtu pro tento rok se pamatovalo
na spolky a sdružení. Finanční výbor i členové rady přitom museli
posoudit přibližně čtyři desítky
návrhů. Peníze dostanou všechny SDH. V Divišovicích se kromě
dobudování hasičárny provedou
stavební úpravy související s výstavbou čekárny za cca 60 000 Kč.
Téměř s 0,25 miliónu Kč se počítá
s výdaji v Děpolticích, přičemž větší
část půjde na nákup nového vozidla
pro místní SDH. Žíznětičtí hasiči si
přijdou na 35 000 Kč za účelem dobudování svého zázemí. 22 500 Kč
dostanou hasiči v Milencích. Necelých 10 000 Kč dostanou hasiči
v Dešenicích.
Dalších 10 000 Kč dostane Norton Milence, 4 000 Kč HPP Milence,

vše za účelem rozvoje malé kopané.
90 000 Kč bude vynaloženo na zlepšení zázemí restaurace v Milencích.
Téměř 200 000 Kč je připraveno
do oprav vodovodní infrastruktury.
Městys má připraveny další finanční částky na svou propagaci, opravy
mostů a také nové ozvučení v KD
Dešenice.
Dotaci na ozvučení získali ochotníci, i když ne z prostředků městyse,
a tak jim v případě potřeby nebude
účtováno nájemné a další finanční
částky v případě vystoupení v KD
Dešenice. Stejně tak je tomu s Klubem žen, který nepožadoval peníze.
S drobnými částkami se počítá
i do bytového fondu, vydávání zpravodaje, sportovní činnost jednotlivců a podobně.
ROMAN ZACH,
člen rady ZM

webové stránky městyse www.sumavanet.cz/desenice
www.obce.cz, www.obce.info, www.mapin.uhlava.cz
e-maily: obecdesenice@nextra.cz, oudesenice@nextra.cz
telefony: starosta 602 209 601, úřad městyse 376 571 531

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
11. 1., 1800 hod.
14. 1., 1900 hod.
14. 1., 2000 hod.
15. 1., 1900 hod.
16. 1., 1400 hod.
22. 1., 2000 hod.
25. 1., 1800 hod.
8. 2., 1800 hod.
12. 2., 2000 hod.
18. 2., 2000 hod.
22. 2., 1800 hod.
26. 2., 1400 hod.
5. 3., 1400 hod.
8. 3., 1800 hod.

schůzka Klubu žen, KD Dešenice
VH SDH Milence, Milenecká hospůdka
Reprezentační ples MS DIANA, KD Dešenice
VH SDH Děpoltice, Klubovna SDH Děpoltice
1. liga boxu mužů, BC Plzeň–Ústí n. L., KD Dešenice
Pyžamové párty, KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
Ples SDH Dešenice, KD Dešenice
koncert skupiny NIGHTWISH spojený se zábavou,
KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
MASOPUST – masopustní veselí spojené se zábavou
Oslava svátku žen, KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice

Zasedání rady městyse a rady PK

24. 1., 1500 hod.
27. 1.
7. 2., 1500 hod.
10. 2.
21. 2., 1500 hod.
7. 3., 1500 hod.
10. 3.

5. jednání RM Dešenice, úřad městyse, stavba
jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
6. jednání RM Dešenice, úřad městyse, stavba
jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
7. jednání RM Dešenice, úřad městyse, stavba
8. jednání RM Dešenice, úřad městyse, stavba
jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK

19. 1., 1400 hod.
2. 2., 1400 hod.
16. 2., 1800 hod.
2. 3., 1400 hod.
3. 3.

jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
3. veřejné jednání ZM Dešenice, Milenecká hospůdka
jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
veřejné jednání Zastupitelstva PK, KÚ PK Plzeň

Malé ohlédnutí
za Vánocemi

Vánoce už nám skončily a pomalu začínáme sklízet stromek
a vánoční dekorace, ozdoby. Někdo
je možná rád, ale najdou se i lidé,
kteří se s těmito svátky neradi loučí.
A proto bych se rád vrátil do doby
před Vánocemi, do času adventu, a zavzpomínal na akci „NEBE
A PEKLO“ v dešenické tvrzi. I když
tohle období nemám moc rád tahle
akce nám celého Mikuláše obzvláštnila. Myslím, že se všem moc líbila
a všichni si ji užili, byl to skvělý nápad, a doufám, že ze skvělého nápadu vznikne skvělá tradice. Tou je
i živý Betlém na který každoročně
chodím. Letošní předvánoční období v Dešenicích bylo super, s těmito roce hodně štěstí, zdraví a doufám,
akcemi přišly nádherné pocity i at- že jste si též tohle nejkrásnější obmosféra Vánoc, které jsem si skvěle dobí užili.
Zdraví ZDENDA ULDRYCH
užil. Takže vám všem přeji v novém

Závěr roku 2010 ve škole

Jako každoročně jsme se celý
prosinec připravovali na slavnostní ukončení roku. Děti MŠ i ZŠ si
připravovaly vystoupení, vyráběly
přáníčka a dárky pro své blízké.
Připomněli jsme si tradice a zvyky
českých Vánoc.
Předvánoční čas vyvrcholil několika akcemi. V ZŠ řádili letos dva!
opravdoví, hrůzostrašní, smradlaví
čerti, ale asi měli malé pytle… Školáci převlečení za čerty a anděly pak
šli postrašit děti do školky. Všichni
dostali, dle zásluh, sladkou nadílku.
Tímto děkujeme všem sponzorům
a dárcům.
14. prosince navštívil naši školu
Mgr. Pavel Macků, Ph.D. s přednáškou o vývoji a rozmanitosti
hudebních nástrojů od pravěku
po současnost. Povídání a především ukázky hry děti moc zaujaly.

17. prosince jsme si ve škole
udělali již tradiční den s rodiči.
Napekli jsme, hezky si popovídali, naučili jsme se vyrábět zvonky
z pedigu, děti si zasoutěžily a zatančily. Všem rodičům opět děkujeme za donesené pohoštění, hezké
chvilky a pomoc.
Předvánoční čas vyvrcholil adventním koncertem ZŠ v kostele
sv. Mikuláše 18. prosince a vánoční besídkou dětí MŠ 21. prosince.
Děkujeme všem za účast a podporu
školních akcí.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ
a celý pedagogický sbor vám přeji
do roku 2011 hlavně hodně zdraví, štěstí, splněných přání, trochu
peněz, hodně sil a pevných nervů,
fůru dobré nálady, nadšení, tolerance a úcty k druhým a jejich práci.
Y. SUCHANOVÁ, ředitelka

Vodné zvyšujeme minimálně

Navrhovanou cenu vodného pro
rok 2011 schválili jednoznačně zastupitelé bez dalších připomínek.
Cena vychází na 18,70 Kč bez
DPH, což je oproti loňskému roku
navýšení o 5,6 % (1 Kč).
Výpočet přitom vychází z kalkulace a vývoje hospodaření v roce
2010, kdy je ve skutečnosti zaznamenán pokles v odběru vody
a s touto tendencí se počítá i v tomto
roce. Pokles je přitom zaznamenán
přibližně o 500 m³. Proti loňskému
roku je zaznamenán nárůst v nákladech na vzorky o 100 %, což ukládá
zákon. Aby byl zajištěn přijatelný

nárůst ceny vodného, bylo poníženo
nájemné o 30 000 Kč.
Ten kdo pozorně sleduje jiné
sdělovací prostředky, jistě zjistil, že
nárůst vodného je v jiných místech
ČR podstatně vyšší. V našem případě se vychází z toho, že vodu máme
vlastní. Celou infrastrukturu nám
ale na základě smlouvy spravuje
firma VODOSPOL, s. r. o., Klatovy,
která je součástí francouzské Veolie.
S úhradou stočného se v tomto
roce zatím nepočítá, přestože může
dojít k napojení na odkanalizování
a likvidaci odpadu v ČOV Nýrsko.
VÁCLAV PYTEL, člen rady ZM

Vánoční posezení s rodiči.

Čertovská merenda

Je snad odkanalizování ohroženo?

Na toto téma bylo již hodně napsáno a ještě více řečeno. Stav je ale
úměrný naší politické scéně. Přesto, že se DSO Údolí pod Ostrým
stal příjemcem dotace na II. etapu
odkanalizování, v rámci níž mělo
dojít v našem případě k napojení
na hlavní řad, přestože bylo řádně
provedeno VŘ na zhotovitele stavby a stavebník byl vybrán, stavba je
možná ohrožena.
Důvodem je odvolání hlavních
představitelů státního fondu životního prostředí na čele s panem
Liborem Michálkem a odstoupení
ministra ŽP Pavla Drobila. Logicky
se dá domyslet, že hlavně na SFŽP
nezůstane kámen na kameni. Tento
fond ale má posoudit SOD se zhotovitelem, případně může nařídit

dopracování nebo i přepracování.
Nabízí se otázka – kdo a kdy o tom
rozhodne? Vzpomínáte si, vážení
občané, jak jsme byli ujišťováni,
že na první etapu bude navazovat
plynule druhá? Opak je pravdou.
Nekompetentnost našich nejvyšších úředníků může zapříčinit, že
odkanalizování bude asi ohroženo.
Ba co víc, stavbu asi nezahájíme
k 1. dubnu, ale podstatně později.
Kdy, nikdo neví. Asi by to nevadilo,
kdyby na ono dokončení nenavazovaly další dotační tituly, například
opravy a rekonstrukce místních
komunikací.
Nechci se vracet do doby z před
více než dvaceti let, ale jednoznačně
mohu říci, že plánování mělo cosi
do sebe.
–rej–

Dešenice v proměnách času první i druhá část publikace,
vydané Martinem Křížem ve spolupráci s kolektivem, je k dostání a zakoupení na úřadu městyse.
Současné Dešenice – filmová projekce vydaná televizním
studiem FILM PRO ve spolupráci s městysem je k objednání
na úřadu městyse.

Za likvidaci odpadů si připlatíme

Netradiční Mikulášská nadílka ve tvrzi Dešenice.

Nájemné se hradí všude,
musí se platit i u nás

Úřad městyse se v minulosti nejednou potýkal s problematikou neplacení nájemného. Přestože je zcela v jiných cenových dimenzích, než
nájemné ve městech, najdou se tací,
kteří této situace zneužívají. Přitom
je třeba si uvědomit, že nájemné se
hradí všude a musí se platit i u nás.
Nelze nikoho sponzorovat.
Přitom by mnohdy stačilo jediné,
přijít na úřad městyse a domluvit si
náhradní termín úhrady nájemného,
nebo splátkový kalendář. Před několika týdny jsme společně s právním
zástupcem městyse JUDr. Netrvalem řešili první případ vystěhování
z nájemního bydlení. Nájemník
z nepochopitelných důvodů v bytě
nebydlel, nehradil ho, nechal tak
odpojit plyn i elektřinu, ale byt nepředal. Nad takovým přístupem zůstává rozum stát.
Za několik dní bude úřad městyse společně s radou rozhodovat

Naši jubilanté…
leden

Růžena Černá
Jaroslav Kajínek
Marcela Jílková
Hana Menke
Emilie Pangerlová

únor

Anna Soušková
Josef Šebest
Růžena Beková
Miroslava Vlčková

87
55
50
60
82
70
65
60
60

Likvidace odpadů se stává strašákem většiny obcí a měst. Ne jinak je tomu i v Dešenicích a jeho
okolí. Zastupitelé proto na svém
posledním jednání na základě srovnávacích údajů z minulých let museli rozhodnout o zvýšení poplatku
za jednu osobu o 25 Kč. Jen pro zajímavost, jeden svoz bude stát každého občana při 27 vývozech za rok
18,50 Kč, denně potom 1,32 Kč.
Stále platí, že jedna popelnicová nádoba by po vytřídění měla stačit pro
čtyřčlennou rodinu. Budou i nadále
poskytovány úlevy tak, jako tomu
bylo v minulém období.
Je třeba připomenout, že průměrný občan vyhodí každé čtyři
měsíce tolik odpadu, kolik sám váží,
přičemž 30 % se vrátí zpět v podobě výrobků. Jestliže se klasická
likvidace odpadu snížila přibližně
o pět korun, naopak likvidace ne-

bezpečného odpadu se zvýšila ze
76,74 na 196,20 Kč. Z uvedeného
vyplývá, že celkové náklady na svoz
odpadů v rámci městyse stouply
na 589,10 Kč. Rozdíl v této ceně
hradí městys (přehledná tabulka je
na internetových stránkách městyse). U podnikatelských osob byla
schválena cena ve výši 1 100 Kč
včetně DPH. Poplatek za svoz a likvidaci odpadů řeší i OZV č. 1/2010.
Těm domácnostem, kterým nebude
stačit jedna popelnicová nádoba,
bude odpad likvidován na základě
jejich žádosti dle platného ceníku
ZKS Plzeň. Občané mají možnost
uhradit popelnicové nádoby do konce března 2011. Zároveň obdrží
platnou známku pro vývoz odpadů
pro tento rok. Podnikatelské subjekty čeká kontrola likvidace odpadů.
MIROSLAV BARÁK,
člen rady ZM

o nových nájemnících. Rada jednoznačně odmítne spekulace vedoucí
k různým úvahám o směnách bytů,
Myslivecké sdružení DIANA Dešenice
neboť jen tento orgán má pravomoc
vás zve dne
rozhodnout o tom, kdo v bytě bude
14. ledna 2011 od 20.00 hod.
bydlet. Pokud se to někomu nebude
líbit, buď si počká, neboť přednost
na tradiční
mají všichni ostatní, kterým nemohlo být za posledních 5 let vyhověno,
nebo bydlet nebude.
Rada ZM na svém posledním
jednání rozhodla o oslovení 13 obK tanci, poslechu i dobré náladě
čanů, kteří měli žádosti o bydlení,
hraje skupina ORION Klatovy
s výzvou, aby předložili doklady
Dobrá zábava, bohatá tombola a další překvapení zůstávají
potřebné pro přidělení bytu. Bude
tradicí. Jeden člen honitební společnosti
přitom uspokojeno celkem osm
(např. manželského páru) má vstup zdarma.
zájemců. Zároveň bude opětovně
posuzovat ty nájemníky, kteří opět
nehradí nájemné a dopouští se tak
porušení Domovního řádu. Rada
nebude opět váhat, a tam kde nedojde k domluvě, přistoupí opět k vyDalší, i když velmi nemilé zvýše- roku. Od poplatků ze psů jsou osvostěhování.
ní ceny se týká našich čtyřnohých bozeny osoby nevidomé, bezmocné
JAN BROŽ, člen ZM kamarádů. Je na jedné straně velmi a osoby s těžkým zdravotním postipotěšující, že občané pejsky mají žením, osoby provádějící výcvik psů
a starají se o ně. Na straně druhé určených k doprovodu, osoby proMarie Němcová
81
je třeba vidět, že pejska nestačí jen vozující útulek zřízený obcí apod.
Aloisie Soušková
91
mít, ale že je třeba plnit v souvislosti
Poplatková povinnost vzniká drMarie Šlehoferová
78
s jeho chovem určité povinnosti.
žiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří
Helena Petráková
70
A právě porušování těchto po- tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl
Helena Nová
70
vinností vedlo ke vzrušené debatě psa staršího tří měsíců. Držitel je
Valentina Marešová
86
zastupitelů, kteří nakonec po roz- také povinen tuto povinnost ohlásit
Anežka Karásková
65
pravě rozhodli o zvýšení poplatku do 30 dnů. V následujícím zpravoFrantišek Ryšavý
73
za psa o 50 %, tedy na 150 Kč. Ten, daji opětovně připomeneme zóny,
Karel Řehoř
72
kdo vlastní více psů, zaplatí i za kaž kde dochází k porušování již platné
dého dalšího o 50 % více. Následně vyhlášky tak, aby byla zjednána nádo 10. března
členové rady projednávali rozmís- prava. I v tomto případě bude proveZdeněk Baraňák
65
tění sběrných nádob za účelem lik- dena kontrola a dojde k postihování
vidace psích exkrementů. I v tomto občanů, kteří porušují vyhlášku.
BLAHOPŘEJEME!!!
případě mohou občané poplatek
SOŇA ŠETLÍKOVÁ,
uhradit do konce března tohoto
členka ZM

REPREZENTAČNÍ
PLES

Zvyšujeme poplatek za psy
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