OBECNÍ INFO ÚNOR – BŘEZEN 2022
Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19–21 hodin. Paní účetní je přítomná
pouze v době 19:00 – 19:30.

Výběr poplatků za odpady a poplatků ze psů:
Poplatek je možné zaplatit na účet č. 14320611/0100, VS = č. p.
(Džbánov před č. p. uvést 20).
Známku po zaplacení si musíte vyzvednout v úředních hodinách na OU (nelze vyzvednout ve stejný
den, kdy bylo placeno).
Platba v hotovosti bude možná v kancelářích obecních domů pouze v těchto termínech:
Voděrady: každý čtvrtek v březnu od 19:00 do 19:30 hodin
Džbánov: v pátek 18.3.2022 od 18:00 do 19:00 hodin

Poplatky za odpady a poplatky ze psů v roce 2022
Poplatníci ročník narození 2022
Poplatníci ročník narození 2020, 2021
Poplatníci narození do roku 1942
Poplatníci s průkazem ZTP/P, ZTP
Ostatní poplatníci
Chalupáři – za nemovitost

bez poplatku
300,- Kč
bez poplatku
bez poplatku
600,- Kč
600,- Kč

Studenti po předložení potvrzení o studiu a ubytovací smlouvy (potvrzení o přidělení kolejí,
internátu nebo podnájemního ubytování) přímo při výběru poplatků mají nárok na slevu tj. 300,Kč. Jinak výběr v plné výši – tj. 600,- Kč. Vždy musí být souběžně obě potvrzení (ubytování +
studium)
Platné známky pro rok 2022 musí být vylepeny do 31.3.2022, po tomto datu nebudou
popelnice s aktuální známkou vyváženy!

Poplatky ze psů

200,- Kč za každého psa

Psi vedení jako pracovní nebo služební v MS nebo jiných službách po předložení průkazu jsou
osvobozeni od placení poplatku.

Odstranění veřejných kontejnerů na tříděný odpad
S ohledem na novou odpadovou legislativu byly odstraněny veřejné kontejnery na
netříděný odpad umístěné ve Voděradech a Džbánově. Na sběrných místech nadále
zůstávají kontejnery na papír (modrá barva), na plasty a na plechovky (žlutá barva), a na
sklo (bílá a zelená barva). Netříděný odpad bude možné vyhazovat pouze do Vašich
domácích popelnic.
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Výměna kotlů na tuhá paliva
Dovolujeme si upozornit občany, že dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné
provozovat některé kotle na tuhá paliva. Od 1. září 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na
tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po
roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho
dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek
nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. Tomu, kdo zákaz
poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
K výměně zastaralých kotlů lze využít probíhajících kotlíkových dotací.
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v novém roce pozdravil a současně Vám popřál štěstí, lásku a hlavně zdraví.
Doufejme, že konečně nastanou lepší časy a postupně bude nastolen pravidelný rytmus života po
ústupu nemoci Covidu 19, která nás po dlouhou dobu omezuje. Současně mi dovolte, abych Vás
informoval o největší investiční stavbě v naší obci, kterou v současné době obecní zastupitelstvo
připravuje ve spolupráci s firmou M Projekt s.r.o.
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v obci Voděrady a Džbánov. Celá investice bude finančně
velice náročná, odhad finančních prostředků se pohybuje ve výši 50 milionů Kč. V minulém roce
se nám podařilo završit dvacet let příprav a plánování tím, že byla dokončena projektová
dokumentaci a následně bylo vydáno stavební povolení pro vlastní výstavbu. Díky tomu mohlo na
konci minulého roku proběhnout výběrové řízení na výběr dodavatele.
Dodavatele se sice podařilo vysoutěžit, ale po vyhodnocení výběrového řízení bylo zjištěno, že
vítězná firma překročila hranici 50 milionů, čímž nastal problém, protože u zakázky nad 50 milionů
mělo být výběrové řízení vypsáno v jiném režimu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 30. 12. 2021 dle doporučení hodnotící komise zrušilo výběrové řízení. Zároveň se obec
ihned po zrušeni prvního výběrového řízení dohodla s firmou M Projekt na vypracování nové
zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku.
Nové zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby „Kanalizace a
ČOV“ byly projednány a následně schváleny na zasedání obecního zastupitelstva dne 11. 2. 2022.
Současně byla projednána další smlouva, která se týká vypracování projektové dokumentace na
domovní přípojky splaškové kanalizace. Po podepsání smlouvy bude průběžně zhotovitel
projektové dokumentace, kterým je firma M Projekt s.r.o., v součinnosti s obcí doručovat
dotazníkové formuláře pro případné dobrovolné objednání projektové dokumentace na domovní
přípojku.
Celková cena vypracování kompletní projektové dokumentace na jednu domovní přípojku bude
činit 6 037,90 Kč s DPH. Zastupitelé obce schválili dotaci z obecního rozpočtu 3 000,- Kč, což
znamená, že za jednu PD vypracovanou dle této výše uvedené smlouvy bude cena jen 3 037,90 Kč.
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