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Ceny poplatků na rok 2021- vodné, stočné, odpad, psi 

Vodné 40,-Kč/1 m3 – každoročně je chod naší vodárny dotován obcí částkou téměř 100 000,-Kč. I po úpravě 

je naše cena stále pod celorepublikovým průměrem a i nadále budeme vodárnu dotovat z obecního rozpočtu.  

Cena stočného se nemění, zůstává na částce 40,-Kč/m3. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Vláda v samotném závěru roku schválila čtveřici zákonů (Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o 

výrobcích s ukončenou životností a tzv. Změnový zákon). 

Nejvýraznějším důsledkem těchto zákonů je navýšení poplatků za skládkování odpadů. Dochází k navýšení 

poplatku obci na jejímž katastru se nachází skládka, a to z aktuálních 500,- Kč/t na nových 800,- Kč/t (tedy 

navýšení o 60 %) a dále pak povinného rekultivačního poplatku, který se navyšuje z aktuálních 100,- Kč/t na 

nových 145,- Kč/t (tedy o 45 %), resp. z 35,- Kč/t na 75,- Kč/t u nekomunálních odpadů.  

Protože se jedná o zákonné poplatky, které je povinna firma Rumpold vybrat a převést na účet správce 

poplatku, neexistuje jiná možnost, než od 1.1.2021 začít vybírat zvýšené poplatky stanovené zákonem. 

Z tohoto důvodu jsme nuceni i my zohlednit tyto změny v cenách pro příští rok  

Nádoba 120l   nádoba 240l 

KOMBI 2 300,-Kč 

1x14  1 500,-Kč  2900,-Kč   

1x 30  750,-Kč  1500,-Kč   

 

Obec bude v roce 2021 plně dotovat svoz tříděného odpadu i velkoobjemových kontejnerů. Jejich cena také 

vzrostla. V letošním roce jsme během jarní i podzimní karantény zaznamenali ohromný nárůst tříděného 

odpadu.  

Poplatek za psa se pro rok 2021 nemění - 1 pes …. 50,-Kč za druhého a dalšího… 75,-Kč 

 

Děkujeme všem majitelům psů, kteří po svých čtyřnohých mazlíčcích uklízejí při venčení veřejná 

prostranství.  

 

Informování občanů formou SMS 

Nabízíme občanům možnost zasílání informací z obecního úřadu formou SMS. V případě zájmu kontaktujte 

obecní úřad.  

 



Přechod pro chodce u autobusové zastávky 

Začátkem prosince byl bez našeho vědomí na příkaz PČR odstraněn přechod pro chodce u autobusové 

zastávky. Písemně jsme vyzvali PČR k navrácení přechodu na uvedené místo, případně o zajištění alternativy 

řešení bezpečnosti v daném úseku obce. Zatím nemáme odpověď. Budeme Vás informovat.  

 

Přehled plnění Programu rozvoje obce 

V závěru roku bych Vás ráda seznámila s průběhem plnění Programu rozvoje obce v roce 2020 

1. Byla opravena cesta k hájovně (242 756,-Kč) 

2. Byla opravena cesta ke sběrnému místu (17 800,-Kč) 

3. Upravena byla zastávka na návsi (3 800,-Kč) 

4. Byla provedena modernizace vodoměrů (314 415,-Kč) 

5. Zajištění plynulého provozu a funkčnosti vodárny při zajišťování dodávky pitné vody (31 705,-Kč 

z vlastních zdrojů, 126 820,-Kč z dotace Středočeského kraje) 

Další činnosti, které jsme v letošním roce uskutečnili 

- Opravili jsme tři hydranty (na hlavní silnici, který protékal, u pomníku, který byl nefunkční a u čp. 26, 

kde bylo již při instalaci chybně posazeno těsnění, takže hydrant po otevření protékal) 

- Dokončili jsme rekonstrukci dětského hřiště 

- S Vaší pomocí jsme vytvořili Strategický dokument obce pro možnost čerpání dotací 

- Vstoupili jsme do Mikroregionu Hořovicko 

- 1x měsíčně máme vlastní stránku v Našich Novinách  

- V říjnu jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství na rekonstrukci malé vodní 

nádrže (rybníčku u Karešů) 

- V prosinci jsme podali žádost o dotaci na Středočeský kraj na vyhotovení projektové dokumentace na 

opravu rybníku na návsi 

- V prosinci jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště 

To je bilance letošního roku. Bohužel nám situace nepřála v oblasti kultury. Kvůli opatřením v boji s epidemií 

se nemohlo uskutečnit několik plánovaných akcí. Ale i těch málo akcí, uskutečněných v tomto roce, se 

vydařilo. O to víc mě mrzí, že jich nemohlo být víc. Věřím, že příští rok bude v tomto ohledu přívětivější. Už 

jen proto, že naši krásnou obec čekají významné „narozeniny“.  

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

přeji Vám za celé zastupitelstvo obce úspěšný vstup do nového roku, hodně zdraví, štěstí spokojenosti a 

rodinné i sousedské sounáležitosti. 

Ať je rok 2021 šťastnější, pozitivnější a zdravější 😊  

 

 Zuzana Hůlová 


