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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN POKLADNY OU ÚTUŠICE
Z důvodu nemoci je až do odvolání pokladna OU Útušice otevřena pouze:
V pondělí od 16:30 do 18:30 hodin
Ve středu od 16:30 do 18:30 hodin
Připomínáme, že veškeré poplatky je možné uhradit i bankovním převodem.
Způsob úhrady je uveden níže u každého poplatku.

OBECNÍ BÁL
Obecní úřad Útušice Vás srdečně zve na již 5.
obecní bál, který se uskuteční v sobotu, 7. února
2015 od 20 hodin. Večer zahájí „Orientálky
z Chlumčan“, k tanci a poslechu zahraje skupina
„Separace“. Těšit se můžeme i na tradiční půlnoční
překvapení a bohatou tombolu.
Předprodej vstupenek bude v pátek, 30.1.2015
v hostinci od 17 do 18 hodin.
Ing. Václav Fink

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Neustále se setkáváme s problémy s volně pobíhajícími psy ve vesnici a jejím
okolí.
Mikroregion Radyně, jehož je i Obec Útušice členem, přispěla Obci Borovno
na vybudování nového psího útulku. Z tohoto důvodu máme možnost
využívat služby útulku.
V případě, že tedy bude volně pobíhající pes odchycen, bude zaměstnanci
útulku do něj odvezen. Veškeré náklady s tím spojené pak bude útulek
vymáhat na majiteli psa. Žádám tedy všechny majitele psů, aby si je
Ing. Václav Fink
zabezpečili proti volnému pobíhání.
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POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2015
A) svoz 1x za týden:
(52 svozů/rok)

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

Kč
Kč
Kč
Kč

2.244,2.437,4 463,4 778,-

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

Kč
Kč
Kč
Kč

1
1
2
3

B) svoz 1x za 2 týdny:
(26 svozů/rok)

C) svoz kombinovaný:
(1. až 16.týden a 37. až 52. týden 1x týdně;
17. až 36. týden 1x za dva týdny):
vlastní nádoba 120 l
pronajatá nádoba 120 l

447,640,776,091,-

Kč 1.993,Kč 2.187,-

vlastní nádoba 120 l
Kč 975,D) svoz 1x za měsíc:
(13 svozů/rok)
pronajatá nádoba 120 l
Kč 1 169,Termíny: 7.1.,4.2.,4.3.,1.4.,29.4.,27.5.,24.6.,22.7.,19.8.,16.9.,14.10.,11.11.,9.12.
E) mimořádný svoz:
(jednorázová známka)

vlastní nádoba
pronajatá nádoba

Kč 110,Kč 110,-

Poplatek je možno platit ročně – do 28. února 2015 nebo
pololetně – do 28. února 2015 a do 31. července 2015.
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 úředních hodinách.

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2015
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 …………………………………………
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa ……200,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního a invalidního důchodu
50,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c)
50,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2015.
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 úředních hodinách.
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STOČNÉ Z DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2015
Rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne 17.12.2014
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 úředních hodinách.
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, 27. února 2015, v době od
15:30h do 16:30h.

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
S ohledem na nové nařízení zákona o odpadech, konkrétně třídění bioodpadu, nabízí zastupitelstvo obyvatelům obce možnost vývozu
individuálních nádob na biologický odpad rostlinného původu (stejně jako u
SKO) – jedná se o listí, trávu, dřevěnou štěpku z větví, piliny, zbytky ovoce a
zeleniny atd. Cena je odhadována na 60 - 80 Kč za svoz jedné nádoby a
bude určena podle počtu zájemců. V případě zájmu bude svoz biologického
odpadu prováděn v době vegetace (duben – září).
Žádáme občany, kteří mají zájem o tuto službu, aby se nahlásili na OÚ
do konce ledna 2015.
Na základě zájmu obyvatel bude následovat jednání se společností, která
svoz provádí. Z těchto jednání vzejde výsledná cena a četnost svozů.
Ing. Václav Fink
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PÁTRÁNÍ PO ÚTUŠICKÝCH LINDAURECH
V roce 2012 vydal obecní úřad brožurku o historii příjmení v naší obci. Od té doby
byly na internetu zpřístupněny matriky a tím se značně rozšířila možnost
hledání. Od podzimu dávám dohromady útušické Lindaury. A že jich bylo! Musím
posunout záznam o vůbec prvním Lindaurovi u nás z původního roku 1702 na
rok 1644, kdy se rodičům Adamu Lindauerovi a Anežce narodil syn Vít. Také
Berní rula z roku 1654 potvrzuje, že v Útušicích byl v roce 1654 sedlák Adam
Lindauer. Jsou zaznamenány i všechny děti Adama - bylo jich 11, syn Adama a
dědic gruntu Vojtěch měl s manželkou Marií 14 dětí a tak se rod lavinově
rozrůstal. Velmi zajímavá je i informace o prvním Lindaurovi v Plzni - jak jinak byl z Útušic. Byl to Šimon, který roku 1735 uzavřel sňatek s Barborou Valentovou
a usazují se v Plzni. Všichni další, kteří se přistěhovali do Plzně, pocházeli také z
rodu Lindaurů z Útušic. Josef Ondřej Lindauer - biskup v Českých Budějovicích se podle kroniky narodil v Útušicích čp. 20. Není to pravda, v obci se narodil jeho
otec Blažej a Josef Ondřej se narodil už v Plzni. Našla jsem i další významné
osobnosti, jejichž předkové byli z Útušic. Byl to Josef Jaroslav Beran, kardinál,
narodil se v roce 1888 v Plzni, jeho babička byla Ludmila Kriesmanová z Outušic
čp.26.. A kardinálova matka se jmenovala za svobodna Lindaurová - její předci
opět z Útušic. V květnu 2015 bude otevřena v Plzni výstava malíře Gottfrieda /
Bohumíra / Lindauera, který v roce 1874 odjel na Nový Zéland a zde vytvořil
unikátní kolekci obrazů maorských obyvatel. I Gottfriedovi předci / asi
pradědeček / směřují do Útušic. Tak bohatá a široká historie Lindaurů v obci se
asi chýlí ke svému konci. Nebo máme ještě naději na zachování rodu? Čas ukáže.
Anna Kocourková

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Radler Karel
Robčice
Nedvěd Karel
Útušice
Ornet Jaroslav
Robčice
Pešek Jaroslav
Útušice
Dolanská Marie Útušice
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM VŠE
NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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