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Bude zaveden nový systém poplatků za odpady jejich výše bude záviset na množství odpadu
v popelnicích a jeho váze. Naučme se lépe třídit!
Od 1. 1 .2021 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech), který mimo jiné stanovuje poplatky
za uložení odpadu na skládky a tyto poplatky jsou stanoveny dle množství odpadu na obyvatele obce:

Poplatkové období v roce...
Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

využitelných odpadů Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových odpadů Kč/t

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

Množství odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

Podle uvedeného zákona to pro obec znamená, že např.
pokud bude vyprodukované množství odpadu (směsný a
objemný odpad) do 200 kg na 1 obyvatele za rok 2021,
sazba poplatku bude činit 500 Kč/t, veškeré množství
nad 200 kg na obyvatele bude zpoplatněno částkou
800 Kč/t. V dalších letech se pak snižuje množství odpadu na obyvatele za základní sazbu a naopak se zvyšuje
sazba poplatku nad tento limit (v tabulce položka využitelných odpadů Kč/t).
Všeobecně zvyšování poplatků bude pro obec znamenat
rostoucí náklady na odpadové hospodářství, pokud však
se nepodaří snížit množství směsných odpadů na stanovené limity, bude tento nárůst výrazně vyšší. S tím souvisí i novela zákona o místních poplatcích, kdy
s účinností od 1. 1. 2021 byl změněn zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a dochází ke změně stanovení
místního poplatku nově označeného jako poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství a může být
stanoven až do výše 1 200 Kč. Z tohoto důvodu musí
obec schválit novou obecně závaznou vyhlášku
s účinností od 1. 1. 2022 tak, aby odpovídala aktuální
právní úpravě. V následujících letech pak bude poplatek
stanoven podle toho, jak se nám bude dařit naplňovat
sníženou kvótu množství odpadu na obyvatele.
Proto tímto apeluji na všechny, abyste do popelnic na

směsný odpad nevhazovali odpady, které tam nepatří
jako např. listí, větve, trávu, stavební suť a už vůbec ne
plasty, sklo a papír. Kromě stavební suti máme po obci
dostatečné množství nádob na tříděný odpad, které budou v letošním roce doplněny ještě o nádoby na kovy –
hliník a nápojové plechovky a nadstandardní počet kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO). Pro doplnění - do kontejnerů na BRKO patří
tráva, listí, zbytky rostlin, kořeny, piliny, seno, sláma,
zemina z květináčů, popel ze dřeva, zbytky zeleniny a
ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a
zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny,
apod.). Občas se objeví skládka BRKO mimo obec – i
tato skládka je považována za černou skládku a původci
hrozí sankce, proto žádám, abyste využívali možnosti
přistavení kontejneru nebo přímo odvozu biologického
odpadu na mezideponii u ČOV a tento odpad rozdělili na
větve a ostatní.
Bohužel se neustále objevuje nepořádek u kontejnerů na
tříděný odpad, proto opět připomínám, abyste neukládali
odpady ke kontejnerům pokud jsou plné a vyčkali až
budou vyvezeny. Závěrem děkuji všem, kdo správně
třídí odpady a udržují pořádek jak v okolí kontejnerů, tak
i mimo ně.
Petr Anderle, starosta
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Víte jak funguje sběrné místo obce Postřekov „u ocelokolny“?
Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají
trvalý pobyt na území obce Postřekov a
osobám, kteří vlastní nemovitost na území obce Postřekov určenou k rekreaci a mají zaplacen
poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Postřekov.

Ve sběrném místě je možno odkládat tyto odpady:
 objemné odpady - starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
 papír – modré kontejnery
 plasty včetně PET lahví a nápojových
kartonů – žluté kontejnery
 sklo - tabulkové, bílé a barevné – bílé a
zelené kontejnery
 jedlé oleje a tuky – použité jedlé oleje a
tuky z domácností, ztužené jedlé tuky
 kovy - železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce
apod.
 nebezpečné komunální odpady – sběr
je prováděn 2x ročně v předem vyhlášených termínech - zbytky barev,



autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice, monočlánky
elektrozařízení - sběr je prováděn 2x ročně v předem
vyhlášených termínech - televize, rádia, počítače,
nefunkční sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Provozní doba:
STŘEDA 14:00 – 16:30 hodin
SOBOTA 09:00 – 11:00 hodin
mapa: umístění ocelokolny

Stavební odpady lze uložit na skládku společnosti AZS 98
v Havlovicích - Valcha:
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Informace z lednových zasedání zastupitelstva (13. 1. a 22. 1. 2021)
Zastupitelstvo schválilo:















úpravy projektové dokumentace „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov“ v rozsahu
úprav č. 1 – 15, 17, 19 – 20 bodu 4 - Soupis změn Návrhu úprav vypracovaný architektonickou společností Studio A91, 12/2020,
výjimku z VS č. 2/2020 o zadávání VZMR a schvaluje přidělení zakázky na úpravu PD společnosti SUDOP
Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, IČ 45359148, za cenu 495 000 Kč bez DPH.
zadání VZMR „POSTŘEKOV/Modernizace VO společnosti Terris s.r.o., 602 00 Brno - Staré Brno, Nové sady
988/2, IČ: 29260981 za nabídkovou cenu 1 437 932,89 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo s podmínkou, že položkový rozpočet bude doplněn o typové označení svítidel,
uzavření úvěrové smlouvy reg. č. 99027719223 s poskytovatelem úvěru Komerční banka a.s., se sídlem Praha
1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054 na investiční úvěr do výše 60 000 000 Kč,
výjimku z VS č. 2/2020 o zadávání VZMR a schvaluje zadání architektonického řešení interiéru základní školy
společnosti Studio A91 dle předložené cenové nabídky do maximální částky 283 000,-Kč bez DPH na základě
konkretizace jednotlivých řešení interiéru,
v rámci zakázky ,,Postřekov-změna užívání části objektu prodejny na tři sociální byty“ vícepráce v hodnotě
359 398,02 Kč bez DPH a uzavření dodatku č. 1 k SoD k vícepracem na uvedenou zakázku,
podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2516/3 k.ú. Postřekov, ostatní plocha, o výměře 67 m2 od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, podání žádosti o úplatný převod
pozemku parc. č. 2516/3 k.ú. Postřekov, ostatní plocha, o výměře 67 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774,
vnitřní směrnici č. 1/2021 o poskytování benefitů pro zaměstnance obce,
plán činnosti finančního výboru na rok 2021 a pověřuje finanční výbor ke kontrolám uvedeným v předloženém
plánu,
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021 a pověřuje kontrolní výbor ke kontrolám uvedeným
v předloženém plánu,
pronájem pozemku parc. č. 1659/3 k.ú. Postřekov o výměře 2245 m2, ostatní plocha, místnímu spolku AVZO
STSČ ZO Postřekov za cenu 0,10 Kč/m2,
záměr na prodej pozemku parc. 342/35 k.ú. Postřekov o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. 342/36 k.ú. Postřekov o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu s účinností 15 dnem po dni vyhlášení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí/projednalo:





Projektové karty Strategického plánu rozvoje obce,
Zprávy z kontrol finančního výboru,
Žádost č.j. 61/2021 na odkup pozemku parc. č. 443/29 k.ú. Postřekov,
Informace starosty:

Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech, který mimo jiné upravuje výši skládkovného dle
množství odpadu na obyvatele,

Studie veřejného prostranství bývalého areálu Bednárny bude předložena na únorovém zasedání ZO,
V průběhu února bude vyhlášen dotační titul MF na rekonstrukce škol, obec podá žádost o dotaci i do to
hoto dotačního titulu.
Petr Anderle, starosta

Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2021
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
11., 25.
8., 22.
6., 20.
3., 17.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1., 15., 29.
12., 26.
9., 23.
7., 21.
4., 11., 18., 25.
2., 9., 16., 23., 30.
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Tříkrálová sbírka 2021
Vzhledem k současné situaci proběhla
Tříkrálová sbírka netradičně. Kasičky
byly umístěny na OÚ, v prodejně COOP
a v kapli sv. Jakuba. Celkem se v Postřekově vybralo 20 884 Kč.
Veliké poděkování patří prodavačkám
prodejny COOP a pracovníkům OÚ,
kteří se po dobu trvání sbírky o kasičky
starali.
Přesto, že všichni žijeme v nejisté době,
opět jsme se přesvědčili, že mnohým z
nás není osud lidí v nouzi lhostejný.
Za charitu Domažlice Anna Burešová

Do Tříkrálové sbírky
lze přispět online až
do 30. dubna
Online koleda vám chce zprostředkovat
zážitek z koledování ve virtuálním prostoru. Věříme, že online koledníci vás
potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Přijměte požehnání a vložte do ONLINE kasičky příspěvek na
pomoc lidem v nouzi.
Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje. Pokud
necháte pole výběru prázdné, váš dar
bude rozdělen mezi všechny naše charity v rámci sítě Charity Česká republika.
Vámi darovaný obnos bude využit na
finacování charitních služeb. Nastudujte si podrobný návod.
Zdroj: www.trikralovasbirka.cz

Veřejná sbírka na úpravu bílé stopy Čerchov - Capartice - Sádek
Na úpravu stop pro běžecké lyžování v oblasti Čerchov - Capartice - Sádek vyhlásil Svazek Domažlicko
časově neomezenou veřejnou sbírku. Chcete-li svým finančním příspěvkem pomoci hradit vysoké náklady
na údržbu tras, můžete své dary zasílat na transparentní účet Svazku Domažlicko:

30031-761970319/0800

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte ROLBA.
Výše finančního příspěvku je dobrovolná.
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