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DIVADLO V ČESKÉM KRUMLOVĚ
S plzeňskou cestovní kanceláří máme možnost účasti na zájezdu do
Českého Krumlova dne 22.08.2020, odjezd dopoledne, odpoledne je
věnováno prohlídce Krumlova s průvodcem / je možno navštívit např.
hrad, grafitový důl, muzeum voskových figurin ap. /. Večer divadelní
představení na otáčivém hledišti - komedie " Da Vinci " - v hlavní roli
Jiří Langmajer. Vstupenka 1 050 Kč + cestovné a průvodce 890 Kč .
Návrat v brzkých ranních hodinách. Přihlášku je třeba podat ihned nejdéle do neděle 19.01. , aby nám cestovka místa zablokovala.
Přihlášky přijímá A. Kocourková osobně nebo telefonem 736 409 408.
Obecní úřad Útušice srdečně zve na tradiční

"OBECNÍ BÁL"
který se koná v pátek 14.2.2020 od 20.00 hodin v sále
restaurace Útušice. Hraje Mirda Band, připravena je
bohatá tombola a půlnoční překvapení!
Předprodej vstupenek se uskuteční v pátek 7.2.2019
od 17-18 hod. v restauraci. Vstupné 120,- Kč.

Ing. Václav Fink

DIVADLO PRAHA
Obecní úřad pořádá další zájezd do divadla do Prahy - muzikál
Kat Mydlář - neděle 31.5.2020, odpolední představení. Přihlásit
se a koupit lístek je možné už nyní v úředních hodinách OÚ, cena
lístek + doprava je 500 Kč.
Ing. Václav Fink
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VODOVOD ROBČICE
Na konci loňského roku se nám podařilo na třetí pokus dokončit
výběrové řízení na stavbu vodovodu v Robčicích. V současné době
připravujeme podpis smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Zároveň připravujeme žádost o dotaci na tuto akci. O zahájení prací
vás budeme s předstihem informovat.
Ing. Václav Fink

VODOVOD ROBČICE- PŘÍSPĚVEK VLASTNÍKŮ
NAPOJOVANÝCH NEMOVITOSTÍ
Součástí stavby jsou veřejné části přípojek dle projektu „Vodovodní
přípojky Útušice, Robčice“, vypracovaného společností INGVAMA
02/2019 a povoleného na základě Rozhodnutí o umístění stavby, které
vydal Obecní Úřad Štěnovice, odbor výstavby pod č.j. výst. 168/19/2
dne 20.05.2019.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Útušice bude na budování
každé veřejné části domovní přípojky od majitele nemovitosti vybírán
finanční příspěvek ve výši:
I.
II.
III.

7 tisíc Kč u přípojek pro nemovitost s číslem popisným
a u pozemků s vydaným pravomocným rozhodnutím na stavbu
nemovitosti pro bydlení nejpozději k datu 1.1.2020
20 tisíc Kč u přípojek pro nemovitost s číslem evidenčním
a u ostatních pozemků.
V případě druhé přípojky na stejný pozemek nebo pro stejnou
nemovitost budou od vlastníka požadovány skutečné
náklady v plné výši.

Termín podepsání smlouvy a úhrady tohoto příspěvku jsou nejpozději
do 28.02.2020.
Návrhy dohod budou všem vlastníkům nemovitostí doručeny. Pokud
nebude dodatek podepsán a poplatek zaplacen, příslušná přípojka
nebude v rámci této akce vybudována. Pokud bude vlastník chtít
vybudovat přípojku později, bude si již zařizovat vše sám (včetně
dodavatele) a hradit v plné výši.
(Průměrná cena za veřejnou část přípojky je u této stavby 32 850,- Kč bez
DPH a obvykle si ji hradí vlastník napojované nemovitosti v plné výši.)

Po dokončení stavby zůstanou tyto části přípojek v majetku a správě
obce Útušice. V případě poruchy bude opravy provádět provozovatel
vodovodu.
Ing. Václav Fink
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POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2020
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 2020.
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 OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12–18h).
Ing. Václav Fink

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2020
Roční výše poplatku:
A) svoz 1x za týden: vlastní nádoba
(52 svozů/rok)
pronajatá nádoba
vlastní nádoba
pronajatá nádoba

120
120
240
240

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

l
l
l
l

Kč
Kč
Kč
Kč

2.934,3.090,5.464,5.778,-

Kč 1.610,Kč 1.768,Kč 3.060,Kč 3.374,týden (středa)

C) svoz kombinovaný:
vlastní nádoba
120 l Kč 2.490,pronajatá nádoba 120 l Kč 2.648,Termíny svozů:
1. - 16.týden a 37. - 53. týden 1x týdně;
17. - 36. týden 1x za dva týdny
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D) svoz 1x za měsíc: vlastní nádoba
120 l Kč 1.012,pronajatá nádoba 120 l Kč 1.170,Termíny svozů: 8.1.,5.2.,4.3.,1.4.,29.4.,27.5.,24.6.,22.7.,19.8.,16.9.,
14.10.,11.11.,9.12. (13 svozů/rok)
E) mimořádný svoz: vlastní nádoba
(jednorázová známka)

Kč 110,-

Poplatek je možno platit ročně – do 28. února 2020
nebo pololetně – do 28. února 2020 a do 31. července 2020.
Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12–18h).
Kalendář svozu komunálního i separovaného odpadu najdete
v příloze zpravodaje nebo na internetových stránkách www.utusice.cz.
Ing. Václav Fink

STOČNÉ A VODNÉ NA ROK 2020
Členové Zastupitelstva obce Útušice rozhodli svým usnesením 12. veřejného
zasedání konaného dne 11.12.2019 takto:
1) Výše poplatků pro období od 1.1.2020 do 30.4.2020:
a) STOČNÉ: bez daně Kč 32,-/m3; včetně DPH 15% Kč 36,80/m3.
b) VODNÉ: * pevná složka (paušální poplatek): bez daně Kč 363,/odběrné místo a rok; včetně DPH 15% Kč 417,45/odb.místo a rok.
* pohyblivá složka (dle množství odebrané vody: bez daně
Kč 27,-/m3; včetně DPH 15% Kč 31,05/m3.
2) Výše poplatků pro období od 1.5.2020 do 31.12.2020:
a) STOČNÉ: bez daně Kč 32,-/m3; včetně DPH 10% Kč 35,20/m3.
b)
c) 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 27,-/m3; včetně DPH 10% Kč 29,70/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 OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12–18h).
V ROBČICÍCH BUDOU POPLATKY ZE PSŮ A POPLATKY ZA ODPAD
VYBÍRÁNY V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V PÁTEK, 28. února
2020, v době od 15:30h do 16:30h.
Ing. Václav Fink
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VÍKENDOVÝ ÚKLID RESTAURACE
Hledáme paní na víkendový úklid restaurace. Jedná se o vytření
kuchyně, vytření restaurace, umytí + vytření sociálního zařízení. Délka
úklidu cca 2hodiny/den. Odměna Kč 500,-/víkend. V případě zájmu
volejte 725 062 714 restaurace Na návsi Útušice.
Miroslav Vránek, nájemce hostince

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
RADLER Karel
Robčice
NEDVĚD Karel
Útušice
ORNET Jaroslav
Robčice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
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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