Informační list
obce Drážov
číslo 1/2020
Leden 2020
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první vydání informačního listu. Začnu prosbou o zřízení
poštovních schránek, abychom měli možnost doručení do každého domu.
Poplatek za TDO na rok 2020 ve výši 350,- Kč na poplatníka je splatný do 30. 6. 2020.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na OÚ, složenkou nebo převodním příkazem na účet číslo
680339349/0800, variabilní symbol – číslo popisné, před které obyvatelé Drážova přidají
1, Dobrše 2, Kváskovic 3, Zálesí 4 (například: Drážov čp. 1 – VS 11, Dobrš čp. 53 –
253, atd.). Poplatek ve výši 350,- Kč hradí každý trvale hlášený občan, ale i majitel
nemovitosti určené k rekreaci. Svoz komunálního odpadu bude i v letošním roce zajišťovat
1x za 14 dní v úterý firma Rumpold s.r.o. Vodňany.
Při výpočtu poplatku na rok 2020 se vychází ze skutečných nákladů za rok 2018, kdy obec
doplácela na odpadové hospodářství ze svého rozpočtu celkem 170 429,- Kč. Kdyby měly být
náklady odpadového hospodářství pokryty z poplatků od poplatníků, tak by byla výše
poplatku 822,- Kč na poplatníka.
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Do popelnice se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov, BIO). Na
všechny tyto odpady jsou v každé obci umístěny samostatné kontejnery. Od 1.1.2020 má obec
povinnost zajistit i sběr jedlých olejů a tuků. Pro tyto účely byly pořízeny dvě 240 l nádoby,
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.
V souvislosti se změnou legislativy musela obec k 1.1.2020 vydat nové obecně závazné
vyhlášky (dále OZV). Úplné znění těchto vyhlášek je zveřejněno na webových stránkách obce
a na nástěnkách ve všech obcích. Je zde upravena povinnost hlásit veškeré změny ohledně
poplatku za TDO a poplatku ze psů do 30 dnů (vznik poplatkové povinnosti, změny
v poplatkové povinnosti a ukončení poplatkové povinnosti).
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U OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady jsou v čl. 6 stanoveny osvobození a
úlevy. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
- osoby, které mají pobyt v obci, ale v daném kalendářním roce se v obci minimálně po dobu
6 měsíců prokazatelně nezdržují.
U OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů došlo k navýšení poplatku na 50,- Kč za
jednoho psa a je splatný do 30. 6. 2020. Platí se ze psů starších 3 měsíců. Povinnost ohlásit
držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatek ze psů platí osoba v místě
svého trvalého pobytu.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaje rozhodné pro osvobození a úlevy u obou OZV je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník
nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu do 30 dnů, nárok mu
zaniká. Výše uvedená osvobození je nutné hlásit každý rok opakovaně a to vždy do 30. ledna.
Bližší informace lze získat na OÚ nebo na tel. 724 182 248.
V souvislosti se zavedením nové evidence poplatku ze psů je nutné dostavit se na OÚ
osobně a vyplnit registraci. Je nutné přinést očkovací průkaz psa včetně jedné samolepky s
číslem čipu. Na základě zaevidování bude vydána registrační známka.
V posledních dnech bylo opakovaně řešeno volné pobíhání psů. Obec má schválenou OZV
týkající se pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích. Dle této vyhlášky se některá
plemena psů mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem a
pod dohledem a kontrolou fyzické osoby. Vzhledem k nedodržování této vyhlášky obec řeší
tento problém s policií a s veterinární správou. Žádáme majitele psů, aby zamezili volný
pohyb svých psů na veřejných prostranstvích a předešli tak omezování a ohrožování svých
spoluobčanů.
Dále žádáme občany, aby se svých odpadů nezbavovali odvozem do obecních lesů.
Prostřednictvím KÚ Jčk je možné žádat o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách
MZe:http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financniprispevky-na-kurovcove/
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Drážov
popřála pohodový a klidný rok 2020 a hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a
pracovních i osobních úspěchů. Poděkování patří všem spolkům a občanům, kteří se podílejí
na přípravě kulturních akcí pro naše občany a všem, kterým není lhostejný vzhled našich obcí.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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