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obce Drážov
Listopad 2022
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první vydání informačního listu. Nejdříve mi dovolte
Vám poděkovat za účast a podporu v letošních volbách, které si moc vážíme. Doufáme, že
Vaši důvěru nezklameme, a že se nám i nadále bude dařit na poli dotací jako dosud.
Poděkování patří odcházejícím členům zastupitelstva za jejich dlouholetou práci pro obec.
Jedná se o místostarostu p. Miroslava Churáně a p. Ing. Josefa Kalinu.
V letošním roce se nám podařilo dokončit dvě velké akce. Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ v Drážově v celkové hodnotě 2 672 941,- Kč, na kterou jsme obdrželi dotaci
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 1 000 000,- Kč a z fondu Next Generation EU nám byla
schválena dotace ve výši 880 152,- Kč. Dokončen byl i rybník v Zálesí. Na dílo v hodnotě
2 092 589,- Kč jsme obdrželi dotaci ve výši 1 459 000,- Kč z Ministerstva zemědělství.
Dokončována je oprava svahu místní komunikace v Zálesí, na kterou jsme obdrželi dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 266 000,- Kč.
Od 1.1.2022 byl zrušen poplatek za odpady.
Svoz odpadů v tunách rok 2019 rok 2020 rok 2021
Směsný komunální odpad 35,500
37,460
40,800
Papír
3,403
3,773
3,922
Plastové odpady
7,166
7,507
8,470
Kompozitní obal
0,075
0,025
0,024
Sklo
5,429
5,242
4,324
Kov
0,668
0,794
0,541
Svoz odpadů celkem
52,241
54,801
58,081
Vytříděný odpad tvoří
32,0%
31,6%
29,8% z celkového svozu odpadu.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 1,952 t, objemného a ostatního
odpadu 15,32 t, zde jsou započteny jarní a podzimní svozy odpadu včetně odevzdaného
odpadu ve sběrném dvoře v Česticích. Biologicky rozložitelného odpadu se odevzdalo 3,76 t,
jedlého oleje 0,043 t a železného odpadu 1,93 t.
U vyvážení textilu byla vypovězena smlouva s firmou TextilEco, která neplnila smluvní
povinnosti. Kontejner na textil od společnosti Diakonie Broumov je umístěn v Zálesí u Fišerů
a v Drážově u bývalé prodejny.
Do všech obcí byly umístěny kontejnery na bioodpad pořízené z dotace Ministerstva
životního prostředí. Umístění: Drážov – u rybníka, Dobrš – pod hřbitovem, Kváskovice –
v chalupách a v Zálesí – u místní komunikace pod „Ševčíků“. Kontejnery jsou určeny pouze
na trávu, drobný odpad ze zahrady, zeminu z květináčů, větve vždy jen seštěpkované,
piliny, listí, drny se zeminou (bez kamení), čisté seno a slámu.
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V letošním roce končí většina smluv o pronájmu hrobového místa na hřbitově v Dobrši.
Žádáme proto všechny nájemce, aby na OÚ uzavřeli nové smlouvy. Nový Řád veřejného
pohřebiště nabyl účinnosti od 11.9.2020. Nejdůležitější ustanovení z tohoto řádu jsou:
Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím
správce pohřebiště novou smlouvou.
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového
zařízení a odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a
další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Nájemce je povinen neprodleně
zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví,
životy, nebo majetek dalších osob. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední
hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení. Na hrobovém místě nelze vysadit
strom nebo keř. Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již
existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po předchozím souhlasu
správce pohřebiště. Přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy sousedních
hrobů. Lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce
hrobového místa a správce pohřebiště a musí být doloženo úmrtním listem, u urny postačí
předložit doklad o zpopelnění. Obec Drážov nemá vlastního hrobníka, proto si ho každý
zajišťuje sám. Před zahájením výkopových prací je nutno prokazatelně informovat
provozovatele pohřebiště a sdělit mu jméno a příjmení osloveného hrobníka a doložit jeho
osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace.
V souvislosti s dotačním programem Jihočeského kraje „MY V TOM JIHOČECHY
NENECHÁME II“, vyzýváme osoby, které splňují níže uvedené podmínky, aby se do
30.11.2022 přihlásili na obecním úřadě.
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou
poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v
Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
Žadatelé musí splňovat:
 pobírají příspěvek na bydlení nebo
 žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v
maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v
součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími
spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí
včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich
majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
Žádáme občany, kteří hodlají vysazovat jakoukoliv zeleň na obecních pozemcích, aby svůj
záměr nejdříve konzultovali na obecním úřadě. Současně žádáme o odstranění vzrostlé
zeleně, která zasahuje do místních komunikací a znemožňuje a ohrožuje tím průjezd techniky
při provádění zimní údržby.
Závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům obce a všem občanům, kteří pomáhají
s údržbou obecních pozemků. Jedná se hlavně o sečení zeleně a úklid spadaného listí. Každý
Vámi posečený a uklizený kousek veřejného prostoru se cení. V letošním roce pro obec
pracují tři zaměstnanci, z nichž je jeden celoročně vyčleněn na práce v lese.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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