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NOVINKA – PŘEDPLATNÉ NA KULTURNÍ AKCE
Obecní úřad pravidelně každoročně pořádá kulturní akci na jaře,
na podzim a vánoční večer. Pro rok 2013 plánujeme:
jaro - Jiří Bláha s básníkem, publicistou, moderátorem a
překladatelem Ivo Šmoldasem, podzim – scénárista, dramatik a
režisér Zdeněk Troška. Vánoční pořad se sestavuje během roku.
Změna programu vyhrazena.
Nabízíme možnost předplatit si všechny tři akce, tzn. zakoupit si
permanentku. Obvyklé vstupné je 120,- Kč. Vstupné na jednu
akci je pro předplatitele 100,- Kč; na celý rok tedy 300,- Kč. V
případě, že se během roku bude vstupné zvyšovat, na
permanentce zůstává vstupné původní.
Permanentka je přenosná na jinou osobu. V případě, že ji držitel
nevyužije, vstupné se nevrací. Dáváme tedy možnost zajistit si za
zvýhodněné vstupné konkrétní místo na všechny výše uvedené
akce.
Prodej předplatného na rok 2013 se uskuteční v pátek, 18. ledna
2013, v 17.00 hodin v restauraci Útušice.
Anna Kocourková

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2013
Ceník na pololetí:
A) svoz 1x za týden:
(52 svozů/rok)

vlastní nádoba
pronajatá nádoba
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Kč 1.270,Kč 1.367,-

B) svoz 1x za 2 týdny:
vlastní nádoba
Kč 724,(26 svozů/rok)
pronajatá nádoba
Kč 821,Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden
C) svoz kombinovaný:
(1. až 16.týden a 36. až 52. týden 1x týdně;
17. až 35. týden 1x za dva týdny):
vlastní nádoba
pronajatá nádoba

Kč 1.078,Kč 1.175,-

D) svoz 1x za měsíc:
vlastní nádoba
Kč 447,(13 svozů/rok)
pronajatá nádoba
Kč 544,Termíny svozů:
9.1.,6.2.,6.3.,3.4.,1.5.,29.5.,26.6.,24.7.,21.8.,18.9.,16.10.,13.11.,
11.12.
E) mimořádný svoz:
vlastní nádoba
(jednorázová známka) pronajatá nádoba

Kč 75,Kč 75,-

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2013.
Způsoby platby:
- převodem na účet obce vedený u GE Money Bank Plzeň a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
a středu v době od 7:00 h do 13:00 h a od 16:30 h do 18:30 h.

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2013
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku ze psů
platí poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby,
které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí
ze psů starších 3 měsíců.
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Sazba poplatku činí ročně:
a) za psa ………………………………………… 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa …… 200,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního důchodu ……………………… 50,- Kč
d) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního důchodu ……………………… 50,- Kč
e) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c) a d) 50,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2013.
Způsoby platby:
- převodem na účet obce vedený u GE Money Bank Plzeň a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
a středu v době od 7:00 h do 13:00 h a od 16:30 h do 18:30 h.

STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2013
Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 28.11.2012
činí výše stočného pro rok 2013 Kč 26,05/m3 bez DPH.
CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 29,96/m3.
Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny
a množství vypouštěné odpadní vody.
Množství vypouštěné odpadní vody činí 35 m3/osobu a rok.
Celkové množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je
určováno podle počtu osob žijících ve společné domácnosti.
Způsoby platby:
- převodem na účet obce vedený u GE Money Bank Plzeň a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 2321 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ Útušice – v úřední dny, tj. každé pondělí
a středu v době od 7:00 h do 13:00 h a od 16:30 h do 18:30 h.
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Termíny platby: dle platné smlouvy mezi Obcí Útušice
a Vámi.
Počet osob domácnosti

Roční poplatek v Kč

Pololetní poplatek v Kč

Čtvrtletní poplatek v Kč

1

1048,60

524,30

262,15

2

2097,20

1048,60

524,30

3

3145,80

1572,90

786,45

4

4194,40

2097,20

1048,60

5

5243

2621,50

1310,75

6

6291,60

3145,80

1572,90

7

7340,20

3670,10

1835,05

8

8388,80

4194,40

2097,20

9

9437,40

4718,70

2359,35

10

10486

5243

2621,50

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Hájková Jovita
Pytlíková Alena

Útušice
Robčice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM VŠE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

„Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí, sníh nás
rozradostní. Ve skutečnosti neexistuje špatné počasí, jsou jen
různé druhy dobrého počasí.“
John Ruskin
U nás doma, nezávislý útušický zpravodaj. Vydává Obec Útušice, IČ: 00257354.
Adresa redakce: OÚ Útušice, čp. 59, 332 09 Štěnovice.
Redakční rada: Ing. V. Fink, J. Nosek, Fr. Kříž, L. Haišmanová. Evid. Č. MK ČR E 13277.
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