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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, některých únorových pranostik se asi nedočkáme, ale prodlužující se
den a příjemné sluneční paprsky dávají jasně najevo, že zima pomalu ustupuje. Doufejme, že s jarními
měsíci ustoupí i pandemie a budeme se opět setkávat na různých společenských akcích, které pro Vás
s radostí připravíme.
Marek Hýbl, starosta obce
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE K 31. 12. 2021
➢ V naší obci žilo 1 309 občanů a 19 cizinců,
➢ Celkem evidujeme 575 čísel popisných,
➢ Do Otaslavic se v loňském roce přistěhovalo 34
občanů a odstěhovalo se 21 občanů,
➢ Matriční úřad oddal 3 manželské páry,
➢ Narodilo se 17 dětí,
➢ Opustilo nás 16 našich blízkých, průměrný věk
zemřelých je 72,6 roků,
➢ S věkem nad 90 let v obci žije 6 občanů,
➢ Na adrese sídla ohlašovny obecního úřadu má 42
občanů hlášený trvalý pobyt.
POPLATKY V ROCE 2022
Připomínáme letošní poplatky:
Občan:
TKO 650,00
Kč,
stočné
1152,00 Kč, pes 200,00 Kč,
Chataři: TKO 650,00 Kč (pokud jsou
napojeni na ČOV + stočné 1120,00 Kč),
Chalupáři: TKO 650,00, stočné 1120,00 Kč
Poplatky je možno zaplatit na pokladně
obecního úřadu nebo formou převodu na účet č.:
2423701/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo
nemovitosti nebo parcely. TKO je třeba zaplatit
nejpozději do 31.03., stočné do 30.06.
ODPADY, ODPADY, ODPADY….
Jak jste všichni zaznamenali, došlo ke
zdražení poplatků jak za SKO, tak ze stočného. Chtěl
bych Vám osvětlit důvody těchto kroků a seznámit
Vás s tím, co nás ještě čeká v příštích letech v oblasti
odpadů.
SKO (směsný komunální odpad) všichni
produkujeme, a ne malé množství. Otázkou je, zda
dokážeme do příštích let toto množství snížit. Dle §
157 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech byl
stanoven limit pro rok 2022 190 kg SKO na občana,
pro rok 2029 je stanoveno pouze 120 kg! na
občana. Řešením je jednak omezit produkci odpadu
a nadále odpad co nejvíce třídit. Při překročení
daného limitu se zvedá poplatek za skládkovné o
300,- Kč za 1 tunu odpadu. Ze strany obce se bude
striktně dodržovat počet vydaných známek na
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nádoby, 1 známka pro čtyřčlennou rodinu. Praxe
ukazuje, že čtyřčlenná rodina při maximálním třídění
odpadu naplní jednu 120 l popelnici SKO za tři týdny.
Stále se do popelnic na SKO ukládá bioodpad, který
lze uložit do kompostéru nebo na sběrný dvůr.
V současné době na jednoho občana naší obce
připadá 215 kg SKO. Je to pouze o přístupu nás
všech k dané problematice.
Stočné (splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod) - opět došlo ke zvýšení ceny na 32,Kč za 1 m3 odpadních vod. K tomuto kroku jsme byli
donuceni zdražením elektrické energie a poplatkem
za likvidaci kalů. Uvedením dehydrátoru do provozu
se naštěstí množství odváženého kalu snížilo.
Cena určitě není konečná, při tvorbě plánu
finanční obnovy v plné výši by cena stočného byla
75,- Kč za 1 m3. V současné době využíváme nejnižší
možnou cenu za stočné tak, aby se pokryly náklady a
alespoň částečně se tvořil fond obnovy kanalizačního
řadu a ČOV.
Marek Hýbl, starosta obce

STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ AKCE
V průběhu měsíce března budou zahájeny
další stavební a investiční akce v naší obci. Mezi ty
nejviditelnější bude patřit demolice domu č.p. 210
v Pohoršově a rekonstrukce komunikace v části obce
Zahrady. Tyto akce si samozřejmě vyžádají jistá
omezení, proto žádáme občany o strpení. V části
obce Aleje (Myslejovská ulice), bude provedeno
uložení kabelu VN a NN.
Začátkem tohoto roku byla zahájena
revitalizace - vyčistění a úprava bývalé úvozové cesty
v Kulačově – viz foto.

KULTURNÍ AKCE A SPORT
Po uplynulých téměř dvou letech kulturního
a společenského „půstu“, který způsobil nám všem
dobře známý virus, můžeme se v nadcházejícím
období opět začít scházet a užívat si kultury a sportu.
Abychom dění v obci trochu oživili,
připravujeme na 5. března společenský večer – ples,
především pro ty, kterým už chyběla živá hudba a
tanec. No a 26. března, tedy tradičně první sobotu po
prvním jarním dnu, se vydáme, konečně zase
společně, na Prvojarní výstup na Obrovu nohu,
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pořádaný již tradičně TJ SOKOL Otaslavice. Určitě
bude hezké počasí a nezbytné drobné občerstvení
pro dobrou náladu. O dalších připravovaných akcích
budeme informovat v příštím obecním zpravodaji.
Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros,
místostarostové,
Marek Hýbl, starosta obce

Začátkem tohoto roku byla zahájena revitalizace úvozové cesty Kulačovem

Od loňského roku funguje na naší ČOV dehydrátor. Zařízení, které z kalů odlučuje přebytečnou vodu a tím snižuje množství kalů, které
musí být ukládány k likvidaci za poplatek.
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