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ZMĚNA ČASU CVIČENÍ ŽEN
Upozornění pro všechny ženy, které navštěvují úterní cvičení vedené paní M.
Bečváříkovou: cvičení nově probíhá od 18.30h do 19.30h. Nové zájemkyně –
třeba s novoročním předsevzetím – jsou vždy vítány.
Anna Kocourková

Akce pro děti – HC ŠKODA Plzeň
Obecní Úřad Útušice pořádá ve středu 22.ledna akci PRO
DĚTI od 6 do 15 let - návštěvu s prohlídkou ČEZ Arény,
stadionu HC Škoda Plzeň.
Odjezd autobusu v 16:00 z Robčic a v 16:10 z Útušic.
Rezervace míst a zaplacení poplatku za autobus 40 Kč je
možné nejpozději 17. ledna na OÚ Útušice.
Z důvodu omezeného počtu účastníků je tato akce jen pro
děti.

Ing. Václav Fink

OBECNÍ KNIHOVNA
Obec Útušice se po dohodě s pojízdnou knihovnou
města Dobřan rozhodla zřídit pobočku knihovny v naší
obci. Knihovna bude zřízena v klubu nad víceúčelovým
sálem. Vchod bude z boku sálu „od Peroutků“.
Otvírací doba bude od 21.ledna každé úterý od 17:00
do 17:30 hod.
Ing. Václav Fink
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POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2014
A) svoz 1x za týden:
(52 svozů/rok)

vlastní nádoba 120 l
pronajatá nádoba 120 l
vlastní nádoba 240 l
pronajatá nádoba 240 l

B) svoz 1x za 2 týdny:
(26 svozů/rok)

vlastní nádoba 120 l
pronajatá nádoba 120 l
vlastní nádoba 240 l
pronajatá nádoba 240 l
Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden
C) svoz kombinovaný:
(1. až 16.týden a 38. až 53. týden 1x týdně;
17. až 37. týden 1x za dva týdny):
vlastní nádoba 120 l
pronajatá nádoba 120 l

Kč
Kč
Kč
Kč

2.228,2.422,4 419,4 734,-

Kč
Kč
Kč
Kč

1
1
2
3

439,633,776,091,-

Kč 1.973,Kč 2.167,-

D) svoz 1x za měsíc:
vlastní nádoba 120 l
Kč 967,(13 svozů/rok)
pronajatá nádoba 120 l Kč 1 161,Termíny: 8.1.,5.2.,5.3.,2.4.,30.4.,28.5.,25.6.,23.7.,20.8.,17.9.,15.10.,12.11.,10.12.
E) mimořádný svoz:
(jednorázová známka)

vlastní nádoba
pronajatá nádoba

Kč 110,Kč 110,-

Poplatek je možno platit ročně – do 31. ledna 2014 nebo
pololetně – do 31. ledna 2014 a do 31. července 2014.
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 2014
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.

Sazba poplatku činí ročně:
a) za psa …………………………………………
b) za druhého a každého dalšího psa ……
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního a invalidního důchodu
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c)
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100,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
50,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2014.
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 2014
Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 11.12.2013
činí výše stočného pro rok 2014 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.
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
2
3
4
6
7

1048,60
2097,20
3145,80
4194,40
6291,60
7340,20

524,30
1048,60
1572,90
2097,20
3145,80
3670,10

262,15
524,30
786,45
1048,60
1572,90
1835,05

V ROBČICÍCH BUDOU VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POPLATKY VYBÍRÁNY
V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V PÁTEK, 31. ledna 2014, v době od
15:30h do 16:30h.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Policie ČR, Obvodní oddělení Přeštice:
Telefon: 974 326 740
e-mail: pjoopprest@mvcr.cz
komisař npor. Mgr. Bc. Robert Majer

Dopravní inspektorát:
Slovanská alej 26, 301 00 Plzeň
Telefon: 974 324 642
e-mail: psdi@mvcr.cz
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OBECNÍ BÁL
Obecní úřad Útušice Vás srdečně zve na již 5.
obecní bál, který se uskuteční v sobotu, 8. února
2014.
Večer
zahájí
folklorní
soubor
dětí
„Úslaváček“
a pak už účinkují osvědčení muzikanti „Pelíšci“ a
prověřené starší a mladší místní dorostenky
s půlnočním překvapením.
Předprodej vstupenek bude v pátek, 31.1.2014
v hostinci od 17 do 18 hodin.
Ing. Václav Fink

PROSBA KRONIKÁŘKY
Svatba je významnou událostí jak pro nevěstu a ženicha, tak i pro
celou rodinu. Snad každá svatba je zaznamenána na fotografii. A
já jsem se rozhodla zpracovat svatební tematiku útušických
občanů. K tomuto účelu začínám sbírat svatební fotografie
současné, ale i z dávné minulosti. Prosím, prohledejte Vaše
fotografické archivy. A jste-li ochotni mně svatební fotografie dát –
nebo zapůjčit k ofotografování, budu Vás očekávat v zasedací
místnosti OÚ v pondělí 13. ledna 2014, od 17.00 do 18.00h.
Přednost dávám fotografiím, kde je zachycena celá postava nevěsty
a ženicha, ale jsem vděčná za každý snímek.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Albl Václav
Útušice
Ambrožová Marie Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM VŠE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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