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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Úvodem chci všem popřát šťastné vykročení
do nového roku 2019, hodně zdraví a osobní spokojenost. Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl
schválen rozpočet na tento rok a plán investic a oprav
ve výši téměř 27 mil. Kč. A co by se mělo dělat? Především je rozpracovaný realizační projekt na stavbu haly
na piliny a štěpku v místě sběrného dvora, projektuje
se prodloužení chodníku u viaduktu, dále se provádí
přípravné práce na chodníku v Plavnické ulici pod
přejezdem směrem k Plavnici i s veřejným osvětlením,
nové veřejné osvětlení na Bukovci od Švarců k vodárně
a v části Březí. Výtlačná kanalizace na Dolech by měla
být dokončena do konce dubna. V současné době se
řeší územní a stavební povolení na realizaci čistírny
odpadních vod v Krasejovce. V letošním roce bude
rovněž provedena obnova vodovodního řadu v Polní
ulici a části Plavnické (vpravo pod tratí), kde je nejvyšší výskyt poruch.
Nezapomněli jsme ani na přípravu projektů na investice dalších let, a to zejména vybudování kulturního areálu u ZŠ, řešení křižovatek v horní části náměstí

Státní svátek • • • • • • • • • • • • • • •
1. 1. Den obnovy samostatného
českého státu

Přehled termínů • • • • • • • • • • • •
Tříkrálová sbírka
4. 1. Kamenný Újezd
5. 1. Kamenný Újezd (pokračování)
5. 1. Kosov, Bukovec, Rančice
5. 1. Krasejovka, Milíkovice

Plesy
12. 1. Ples Baráčníků
26. 1. Sokolský ples

a dolní u pomníku, křižovatky „u kina“, chodníku
v ulici 5. května z Plavnické směrem ke škole. Budeme řešit napojení osady Milíkovice na vodovodní řad.
V domě s pečovatelskou službou plánujeme opravit
balkony, počítáme i s opravou chodníků na náměstí
včetně výměny a rekonstrukce veřejného osvětlení
za úspornější světla. Před námi je hodně práce a věříme, že se vše podaří zrealizovat ke spokojenosti především Vás, občanů.
V průběhu roku se bude připravovat nová poplatková vyhláška, týkající se všech poplatků. Ta musí být
zkontrolována odborem dozoru Ministerstva vnitra
ČR a následně bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
Od letošního roku bude možnost ukládat žluté pytle na plasty a oranžové na obaly tetrapack také
na sběrném dvoře v době provozní doby. Tato možnost
je poskytnuta pro ty, kteří nemají možnost ukládání
tohoto odpadu u své nemovitosti.
Novinkou v letošním roce je možnost placení
poplatků do pokladny na obecním úřadu platební
kartou. Tato možnost se z technických důvodů netýká
placení nájemného. Nájemné bude i nadále přijímáno
buď v hotovosti nebo na účet.
A na závěr ještě jednou - šťastný a úspěšný nový
rok 2019!
Ing. Jitka Šebelková
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Placení místních poplatků
v roce 2019

Výše místních poplatků
pro rok 2019

Pro placení místních poplatků za odpad a za psy,
popř. nájemné z hrobů obec preferuje bezhotovostní
úhradu. Příslušnou částku je třeba poukázat na účet
obce č. 4225231/0100 tak, aby nejpozději do 31. 5.
2019 byla na tento účet připsána. Zároveň žádáme,
aby poplatky na rok 2019 hrazené převodem z účtu
byly převáděny až po 1. lednu 2019!
Pro rok 2019 uvádíme variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce:

dle OZV č. 1/2012 platné od 1. 1. 2013:
Odpad:
500 Kč/trvale hlášenou osobu/rok
500 Kč/rekreační objekt/rok
První pes: 100 Kč/rok
První pes důchodci:
50 Kč/rok
Druhý a každý další pes: 200 Kč/rok

Kamenný Újezd, Doly, Plavnice, Bůrek

11*19

Krasejovka

20*19

Radostice

24*19

Bukovec

21*19

Opalice

25*19

Milíkovice

22*19

Rančice

26*19

Březí

23*19

Kosov

27*19

* = číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen
k trvalému pobytu!
Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné
uvést i své jméno (hlavně u domů s více byty). Rodiny, u nichž činí součet poplatků za odpad více než
1 500 Kč si mohou rozdělit platby do 2 splátek, kdy je
splatnost nejpozději do 31. 5. a 30. 11. 2019.
Místní poplatky mohou občané platit i na pokladně obecního úřadu, a to buď v hotovosti nebo platební kartou od 21. ledna 2019, a to pouze v úředních
hodinách, tj.:
každé pondělí a středu 7:30–11:30 / 12:30–17:00
každý pátek
7:30–11:30
Z provozních důvodů žádáme občany, aby
uvedené dny pro vybírání poplatků respektovali.
Občané, osvobození od poplatku za odpad dle
čl. 24 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, jsou povinni oznámit vznik (popř. zánik) nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15ti dnů ode dne vzniku (zániku)
tohoto nároku. Vznik nároku na osvobození musí
žadatel prokázat (např. nájemní smlouvou apod.).
Upozorňujeme, že v případě nedodržení termínu
splatnosti poplatku bude tento po marném uplynutí lhůty automaticky zvýšen platebním výměrem
na trojnásobek v souladu s vyhláškou.

Informace pro majitele psů
Na obecním úřadu je stále možné zakoupit sáčky na psí exkrementy, které jsou dle vyhlášky majitelé psů povinni uklízet. Sada 100 ks stojí symbolických 20 Kč.

Svoz komunálního odpadu
V roce 2019 bude prováděn pravidelný týdenní
svoz komunálního odpadu (popelnic) opět každou
středu. Svoz plastového odpadu (v označených
pytlích) bude ve stejném rozsahu jako v minulých letech, a to každou poslední středu v měsíci.

Sběrný dvůr Kamenný Újezd
Místní sběrný dvůr slouží občanům s trvalým
pobytem v Kamenném Újezdu a přilehlých osadách.
Období listopad–únor:
Středa 15 – 17 hodin, pátek 9 – 11 hodin.
Každou poslední sobotu v měsících listopad,
prosinec, leden a únor je zavřeno.
Období březen–říjen:
Středa 15 – 18 hodin, pátek 9 – 11 hodin.
Každá poslední sobota v měsíci 9 – 11 hodin.
V případě mimořádných odchylek budou občané
včas informováni.

Pro poskytovatele ubytování
Všem penzionům, ostatním ubytovacím zařízením a občanům, kteří poskytují ubytování ve své
nemovitosti, připomínáme povinnost do 15. 1. 2019
podat přiznání a zároveň uhradit místní poplatek
z rekreačního pobytu za II. pololetí 2018. Tiskopis přiznání lze stáhnout z www.kamenny-ujezd.cz
nebo je k dispozici na OÚ Kamenný Újezd.
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Ceny vodného a stočného v obci Kamenný Újezd na rok 2019
Pohyblivá složka vodného: 36,79 Kč/m3 s DPH, pohyblivá složka stočného: 28,16 Kč/m3 s DPH
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
Vodoměry

Pevné složky (Kč/rok) včetně DPH (15 %)

kategorie vodoměrů

Qp (m /H) rozsah

z vodného

ze stočného

celkem

A

od 0 do 3,5 (vyjma)

469,20

362,25

831,45

B

od 3,5 do 10 (vyjma)

2 087,25

1 710,05

3 793,30

C

od 15 do 40 (vyjma)

10 545,50

9 389,75

19 935,25

3

Pevná složka stočného z jiných zdrojů: s DPH 4,63 Kč/m3

Plesová sezóna 2019
70. Baráčnický ples
Sobota 12. ledna 2019 od 1930 hodin v místní
sokolovně. Hrát budou „Kameňáci“, o předtančení
se postará soubor „Radost“. Vstupné: 100 Kč. Vstupenky s místenkou možno zakoupit v papírnictví
na Náměstí č. 207.

Sokolský ples
Sobota 26. ledna 2019 od 2000 hodin v místní
sokolovně. Hraje kapela „Leťáci“ Jirky Letovského. Vstupné: 120 Kč. Předprodej vstupenek v papírnictví na Náměstí č. 207 od 14. 1. 2019.

25. Reprezentační ples obce
Reprezentační ples obce Kamenný Újezd se koná
v sobotu 9. února 2019 od 1930 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje „Malá kapela
Pavla Havlíka“. Předtančení - soubor „Radost“.
Vstupné: 120 Kč. Předprodej bude od 29. 1. 2019
v kanceláři podatelny OÚ Kamenný Újezd.

Tříkrálová sbírka 2019
4. 1. Kamenný Újezd

odpoledne

5. 1. Kamenný Újezd (pokrač.) odpoledne
5. 1. Krasejovka a Milíkovice

dopoledne

5. 1. Kosov

dopol. chaty
odpol. osada

5. 1. Rančice

dopoledne

5. 1. Bukovec

odpoledne

Malé tři krále bude doprovázet dospělý vedoucí
skupinky, který bude mít při sobě osobní průkazku
České charity, a vybírat se bude do úředně zapečetěných pokladniček. Výtěžek ze sbírky bude rozdělen
domovu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí - domova
pokojného stáří a Charitnímu domovu sv. Dominika Savia (jde o podporu domovů pro matku a dítě)
a na ostatní charitativní akce.
Doufáme i letos ve Vaši štědrost.
Za vedoucí skupinek v osadách
Vladimíra Havlíčková a Marie Chalupová

17. Sportovní ples
TJ Sokol Kamenný Újezd pořádá v sobotu
16. února 2019 od 2000 hodin. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina Globus. Bohatá tombola.
Vstupné: 150 Kč. Z ceny každé vstupenky je věnováno 30 Kč na podporu mládežnického sportu.
Předprodej vstupenek od 28. 1. 2019 v papírnictví
na Náměstí č. 207.

Firma PePe-EMBROIDERY, s.r.o. přijme
na provozovnu Kamenný Újezd pracovníka
nebo pracovnici na pozici „Přejímka zboží“
Poloviční úvazek - 4 hod. denně (10–14 h).
Plat: min. 100 Kč za hodinu netto.
Možno i brigádně (student).
Více informací na tel. 775 173 757 p. Petrášek
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Sport

Gratulace k úspěchu
na Mistrovství ČR
Dne 25. listopadu 2018 se v Praze uskutečnilo
Mistrovství České republiky v moderní gymnastice společné skladby. Náročného závodu se v II. věkové
kategorii (dívky ve věku do 13-ti let) zúčastnilo 13
družstev z celé republiky. Start na mistrovství ČR
zaručoval týmům předchozí úspěch v nominačních
krajských přeborech. Za jižní Čechy se po vítězství
v krajském kole nominoval na MČR tým dívek z oddílu TJ Meteor Č. Budějovice s názvem „Allegretto“.
Tým podal ve dvoukolovém finále bezkonkurenčně nejlepší výkon a po téměř bezchybně provedené náročné sestavě, kdy cvičí společně 5 dívek
s obručemi, zaslouženě celé Mistrovství ČR vyhrál.
Gratulace patří celému týmu, rád bych zde ale
za naši obec pogratuloval především dvěma dívkám,
které jsou z Kamenného Újezdu.
Nelčo Kubešová a Ilonko Vavrochová gratulujeme k úžasnému úspěchu - zisku Mistrovského
titulu České republiky.
Tomáš Kubeš

Gratulujeme jubilantům!
V měsíci lednu 2019 oslaví své významné
životní jubileum tito spoluobčané:
Vyžral František
Wurm Václav
Koudelková Jaruška
Ošťádalová Jarmila

70 let
75 let
85 let
85 let

Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.

Poděkování
Obec Kamenný Újezd a kulturní komise společně děkují všem nadšencům, kteří se organizačně
podíleli na vytvoření vánoční atmosféry v naší obci.
Dále bychom chtěli poděkovat za nový prvek – betlém pod vánočním stromem.
Původní nápad vytvoření betléma vzešel od
Mgr. Kristýny Letovské, postavy včetně zvířátek navrhl a vyřezal Ing. Petr Soukup. Postavy byly namalovány dětmi ze Základní školy Kamenný Újezd pod
vedením Mgr. Pavly Matějčkové, zvířátka byla namalována dětmi z Mateřské školy pod vedením Bc.
Kateřiny Janouchové. Dřevěnou konstrukci včetně
návrhu vytvořil Ing. Radek Kůzl, o osvětlení se postaral Ing. Jan Dichtl.
Velké poděkování patří i všem účinkujícím, bez
kterých bychom si vánoční náladu náležitě neužili.

