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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání informačního listu.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2022 byl zrušen a bude tedy pro
všechny poplatníky zdarma.
V roce 2020 byly celkové náklady na systém odpadového hospodářství 422 312,43 Kč.
Celkové příjmy byly 179 738,- Kč (zde jsou započteny i poplatky za svoz TDO vybírané od
občanů ve výši 114 043,- Kč). Obec doplácela na odpadové hospodářství ze svého rozpočtu
celkem 242 574,43 Kč. Kdyby měly být náklady odpadového hospodářství pokryty z
vybraných poplatků, tak by byla výše poplatku 1 043,- Kč na poplatníka. Zastupitelstvo obce
schválilo zrušení poplatku za odpady, ale zároveň i navýšení místního koeficientu daně z
nemovitostí, ze kterého bude systém odpadového hospodářství částečně financován. I nadále
však apelujeme na občany, aby využívali nastavený systém třídění odpadů, neboť ceny za
likvidaci odpadů jsou pravidelně navyšovány. Jen pro informaci v roce 2021 platila obec
poplatek za ukládání odpadů na skládku ve výši 800,- Kč za tunu. Tento poplatek bude od
roku 2022 pravidelně navyšován až na částku 1850,- Kč za tunu v roce 2030. Nově nastavený
systém bude průběžně vyhodnocován a pokud by došlo k výraznému navýšení komunálního
odpadu v popelnicích, může se obec vrátit k opětovnému zavedení poplatkové povinnosti.
Svoz komunálního odpadu bude i v letošním roce zajišťovat 1x za 14 dní v úterý firma
Rumpold s.r.o. Vodňany.
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Do popelnice se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov). Na všechny
tyto odpady jsou v každé obci umístěny samostatné kontejnery. Do sběrného místa v Zálesí u
rybníka byl pořízen kontejner na sběr textilu pro Diakonii Broumov. Sběr jedlých olejů a tuků
je zajištěn do nádob, které jsou umístěny v Drážově pod prodejnou a v Zálesí u školy. Do
nádob označených „Potravinářské oleje a tuky“ lze vhazovat použité jedlé oleje a tuky
z domácnosti pouze v uzavřených plastových obalech, aby se předešlo vylití oleje do sběrné
nádoby. Nesmí se vhazovat prázdné obaly od olejů a tuků a ani žádný jiný druh odpadu.
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Poplatek za psa ve výši 50,- Kč je splatný do 30. 6. 2022. Platí se za psa staršího 3
měsíců. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatek
platí majitel psa v místě svého trvalého pobytu. V souvislosti s přihlášením do evidence je
nutné dostavit se na obecní úřad osobně a přinést očkovací průkaz psa včetně jedné
samolepky s číslem čipu a vyplnit registraci. Na základě zaevidování bude vydána registrační
známka psa. Upozorňuji na povinnost hlásit veškeré změny a údaje rozhodné pro osvobození
ohledně poplatku do 30 dnů od skutečnosti zakládající na tento nárok. V případě, že tak
neučiníte, nárok zaniká. Výše uvedená osvobození je nutné hlásit každý rok opakovaně a to
vždy do 30. ledna. V případě odhlášky poplatku za psa je povinností majitele vrátit registrační
známku.
Cena vodného z veřejného vodovodu v Drážově byla schválena ve výši 44,- Kč za m³
včetně DPH.
Informace týkající se osvobození od daně z nemovitostí, nové výzvy kotlíkových dotací pro
nízkopříjmové skupiny a nová zelené úsporám jsou zveřejněny na webových stránkách obce a
na nástěnkách ve všech obcích.
Vzhledem ke zpracování aktualizace a zprávy o uplatňování územního plánu Drážov,
žádáme občany, aby do 28.2.2022 podávaly písemně své žádosti, týkající se návrhu možných
změn územního plánu obce.
V Dobrši č.p. 77 nabízí kadeřnické služby v nově otevřené provozovně p. Benešová – tel.
776 225 651. Přejeme hodně spokojených zákazníků v této nelehké době.
Na OÚ je možné zakoupit za 390,- Kč knihu o P.Martinu Víchovi „Zahradník duší“, která
byla představena autorem Radkem Gálisem na mši svaté v Dobrši v sobotu 11. prosince.
24. prosince od 9:30 do 11:00 hod. bude v Dobrši v kostele předáváno Betlémské světlo.
Zvláštní poděkování patří Pepíčkovi Jedličkovi z Dobrše, který ve svých devíti letech
pomohl zachránit lidský život, tím že přivolal pomoc dospělých. Jeho záslužný čin byl oceněn
v anketě o Cenu Michala Velíška a zároveň i obcí Drážov.
Poděkování patří všem spolkům a občanům, kteří se podíleli na přípravě kulturních akcí
pro naše občany. Bohužel jejich počet v letošním roce ovlivnil koronavirus. Doufejme, že
právě probíhající očkování přispěje k rychlému návratu do starých kolejí. Ráda bych
poděkovala zaměstnancům obce a všem lidem, kterým záleží na vzhledu našich obcí. Těm,
kteří si posečou svůj trávníček, ale udržují i ten obecní, i když nemusí. Bez nich by to zkrátka
nefungovalo. Takže ještě jednou děkuji.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála v této nesnadné době radostné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku zejména pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a pracovní
i osobní úspěchy. Neztrácejte prosím optimismus, buďte na sebe opatrní, k sobě navzájem
ohleduplní a držme pěsti všem pozitivním na koronavir, aby nemoc zvládli a překonali bez
závažných následků.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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