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DIVADLO V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Dostali jsme zprávu z cestovní kanceláře o náhradním termínu
vloni neuskutečněného zájezdu do Českého Krumlova. Všichni
přihlášení si proto prosím rezervujte sobotu 31. července 2021.
V divadle s otáčivým hledištěm bude připraveno stejné
představení Da Vinci.
Anna Kocourková

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2021
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, 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)…

100,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
50,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2021.
Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné

- v hotovosti na obecním úřadu – v pokladních hodinách (pondělí
a středa 16.30h –18.30h).
Upřednostněte prosím bezhotovostní platbu. Děkujeme.
Ing. Václav Fink
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POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2021
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 činí roční výše poplatku:
A) svoz 1x za týden: vlastní nádoba
120 l Kč 3.668,(52 svozů/rok)
pronajatá nádoba 120 l Kč 3.864,vlastní nádoba
240 l Kč 6.830,pronajatá nádoba 240 l Kč 7.222,B) svoz 1x za 2 týdny:
(26 svozů/rok)
vlastní nádoba
pronajatá nádoba
vlastní nádoba
pronajatá nádoba
Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní

120 l
120 l
240 l
240 l
– sudý

Kč 2.014,Kč 2.210,Kč 3.826,Kč 4.218,týden (středa)

C) svoz kombinovaný:
vlastní nádoba
120 l Kč 3.112,pronajatá nádoba 120 l Kč 3.310,Termíny svozů:

1. - 16.týden a 37. - 53. týden 1x týdně;
17. - 36. týden 1x za dva týdny

D) svoz 1x za měsíc: vlastní nádoba
120 l Kč 1.266,pronajatá nádoba 120 l Kč 1.462,Termíny svozů: 13.1.,10.2.,10.3.,7.4.,5.5.,2.6.,30.6.,28.7.,25.8.,22.9.,
20.10.,17.11.,15.12. (13 svozů/rok)
E) mimořádný svoz: vlastní nádoba
(jednorázová známka)

Kč 138,-

Poplatek je možno platit:
ročně – do 28. února 2021 nebo
pololetně – do 28. února 2021 a do 31. července 2021.
Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, var. symbol = 1337 a č. popisné
- v hotovosti na obecním úřadu – v pokladních hodinách (pondělí
a středa 16.30h – 18.30h).
Upřednostněte prosím bezhotovostní platbu. Děkujeme.
Kalendář svozu komunálního i separovaného odpadu najdete
v příloze zpravodaje nebo na internetových stránkách www.utusice.cz.
Ing. Václav Fink
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STOČNÉ A VODNÉ NA ROK 2021
Členové Zastupitelstva obce Útušice rozhodli svým usnesením ze 20.
veřejného zasedání konaného dne 2.12.2020 o výši stočného a vodného pro
rok 2021 takto:
a) STOČNÉ: bez daně Kč 33,-/m3; cena včetně 10% DPH Kč 36,30/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
případně dle odebraného množství vody z obecního vodovodu.
b) VODNÉ: * pevná složka (paušální poplatek):
bez daně Kč 363,-/odběrné místo a rok;
včetně DPH 10% Kč 399,30/odb.místo a rok.
* pohyblivá složka (dle množství odebrané vody):
bez daně Kč 29,-/m3; včetně DPH 10% Kč 31,90/m3.

Způsob platby:
- na základě faktury převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank
a.s., číslo účtu 275 326 464/0600, var. symbol uveden na faktuře
- v hotovosti na obecním úřadu – v pokladních hodinách (pondělí
a středa 16.30h – 18.30h).

Upřednostněte prosím bezhotovostní platbu. Děkujeme.
V ROBČICÍCH BUDOU POPLATKY ZE PSŮ A POPLATKY ZA ODPAD
VYBÍRÁNY V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V PÁTEK, 26. února
2021, v době od 15:30h do 16:30h.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PECHANOVÁ Hana
Útušice
BEČVÁŘÍKOVÁ Marie
Útušice
NAAROVÁ Jana
Útušice
SLADKÁ Jarmila
Útušice
PACOURKOVÁ Jarmila
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENKYNÍM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
U nás doma, nezávislý útušický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Útušice, IČ: 00257354.
Adresa redakce: OÚ Útušice, čp. 59, 332 09 Štěnovice. Místo vydání: Útušice.
Redakční rada: Ing. V. Fink, J. Nosek, A. Kocourková, L. Haišmanová. Evid. Č. MK ČR E 13277.
E-mail: obec@utusice.cz / www.utusice.cz
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