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vítáme Vás u vydání zdemyslického občasníku. Rádi bychom Vás seznámili
s několika důležitými informacemi.
Dne 14.3.2019 proběhlo Veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Zúčastnilo se 9 zastupitelů a 14 občanů Zdemyslic.
Bylo projednáno:
1) Přehled prodaných známek na vývozy popelnic a přehled prodaných pytlů na plasty
pro rok 2019. Dle počtu čísel popisných má známku zakoupenou 69% domácností.
2) Prohlášení Plzeňského kraje o využití účelové dotace od obce Zdemyslice poskytnuté
v roce 2018 na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018.
3) Prodloužení dešťového odlehčovače na Brandýse. Práce začnou v nejbližším termínu.
4) Korespondence obce se SŽDC a POVED týkající se jejich rozhodnutí, že zastávka
ve Zdemyslicích bude "na znamení", s ČEZ týkající se osazení děliče za obec
Zdemyslice.
5) Nákup a prodej magnetek s obrázkem naší obce.
6) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo, že Mikroregion Úslava neuspěl ve 103. výzvě
Operačního programu životního prostředí na pořízení domácích kompostérů. Proto
starosta navrhl zastupitelstvu zakoupení potřebných plastových kompostérů pro
potřeby občanů Zdemyslic.
a schváleno:
1) Žádost o poskytnutí finančního daru organizaci SONS ve výši 2 000,- Kč.
2) Žádost a smlouvu P1zeňského kraje na poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2019 ve výši 33 110,- Kč.
3) Úhrada členských příspěvků pro Mikroregion Úslava ve výši 18060,- Kč.
4) Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2018.
5) Výběr firem na provedení projektové činnosti a uzavření smluv o dílo na tyto akce:
.Zdemyslice vodovod - stávající vodovod a zokruhování"
.Zdernyslice vodovod - připojení z nového vrtu"
.Zdemyslice vodovod -lokalita Nad Tratí"
6) Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na akci
"Přístavba a rekonstrukce obecní budovy-I. etapa" (hřiště kabiny)
firma Ing. Bc. Josef Baloušek - v ceně 62 000,- vč. DPH ..
7) Výběr firmy na dodávku stavebních prací a uzavření smluvy o dílo na akci
"Přístavba a rekonstrukce obecní budovy- I. etapa" (hřiště kabiny)
firma Stavby Klouček, s. r. o. - 748 898,- Kč bez DPH

8)

Podání žádosti o dotaci ve výši 500 000,- Kč do PSOV Plzeňského kraje na akci
"Přístayba a rekonstrukce obecní budoyy- I. etapa".
9) Žádost a veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace firmě Storgé, z. s. ve výši
5000,- Kč.
10) Položení nového asfaltového koberce na návsi, výměnu obrubníků na návsi a osazení
autobusové zastávky.
11) Prodloužení kanalizační stoky a vodovodního řadu v Mlýnské ulici.
12) Oslovení 3 firem, které provedou výstavbu kanalizační a vodovodní sítě v Mlýnské
ulici.
13) Výrobu a následný prodej 200 ks hrnečků s potiskem znaku obce z jedné strany a
obrázku mostu s kostelem z druhé strany.
Bližší informace o veřejném zasedání naleznete na obvyklém místě - úřední deska a
elektronická úřední deska.
Akce pořádané v naší obci
Dne 23.3.2019 jsme přivítali 16 dětí narozených od 11/2017 do 01/2019. Výjimečnou
událostí je, že jsme přivítali troje dvojčata.
Dne 6. 4. 2019 pořádá TJ Zdemyslice z. s. PlJUTSKÉ VYSÍLÁNÍ TELEVIZE ZDEMYSLICE,
akce se koná od 16.00 hod. v hostinci U Komorousů. Je zvána široká veřejnost.
Dne 13.4.2019 pořádá obecní úřad SETKANÍ DŘÍVE NAROZENÝCH. Akce se koná od 14.00
hod. v hostinci U Komorousů.
Dále TJ Zdemyslice nabízí k prodeji vstupenky na divadelní představení "Past na myši".
Představení se koná 14.4.2019 od 19.00 hod. ve Velkém divadle v Plzni.
Aplikace Mobilní rozhlas - široká veřejnost se může zaregistrovat rovnou na internetových
stránkách obce nebo Vás zaregistrujeme na obecním úřadě po vyplnění přihlašovacího
tiskopisu (obdržíte na obecním úřadě).
ODVOZ OBJEMNÉHO
ODPADU - v pátek 5. 4. 2019 budou přistaveny dva
velkoobjemové kontejnery před budovu OÚ a MŠ. Kontejnery budou vyvezeny v pondělí 8.
4.2019 v ranních hodinách.
Prosíme veřejnost o ukázněnost, neboť to, co do tohoto odpadu nepatří, firma vyřadí.
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Na pracovním sezení obecního zastupitelstva bylo schváleno vstoupit do jednání s českou
firmou JELÍNEK- TRADING spol. s. r. o., která vyrábí domácí kompostéry K - 950, které
dostačují pro zahradu o výměře 1 500 m2• V žádosti o dotaci s Mikroregionem byla možnost
výběru mezi plastovým' a dřevěným kompostérem. Obec občanům poskytne 1 plastový
kompostér K - 950 černé barvy dle přiloženého letáčku. Prosíme občany, aby se závazně
přihlásit na obecní úřad k odběru 1 ks tohoto kompostéru nejpozději do 15.4.2019.
Kompostér pro občany Zdemyslic bude vázán smlouvou o výpůjčce na dobu 5 let, poté
možným odprodejem za symbolickou 1,- Kč.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činností vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Komunální odpad
nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických
osob (domácností) na území obce. Upozorňujeme občany, kdo nemá zakoupenou známku
na vývoz popelnice pro rok 2019, musí si ji objednat na obecním úřadě (již proběhlo
vyúčtování s firmou ZKS).
Na shledanou v příštím čísle
Za obecní zastupitelstvo
Ve Zdemyslicích dne 02.04.2019
Zdeněk Jindra
Toto číslo vyšlo nákladem 240 ks
starosta obce
Pod reg. číslem OkÚPJ 003209/91
Zdarma

OZNÁMENí
Dne 5. 4. 2019 budou přistaveny před budovu obecního úřadu ve Zdemyslicích
2 velkoobjemové kontejnery.
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do objemného odpadu?
starý nábytek
koberce a jiné podlahové krytiny
staré lyže, snowboardy, sáňky, kola
velká zrcadla
umyvadla, WC mísy, vany
matrace, dveře

Co nepatří do objemného odpadu?
- stavební odpad
- pneumatiky
- lednice
- autobaterie a jiné nebezpečné odpady
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Kompostér K- 950
Objem / Volumen / Volume:
Hmotnost / Gewicht / Weight:

950 litru
29 kg
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