číslo 3/roč. 18

L I S T

1. březen 2021

P R O

P O U Č E N Í

A

Z Á B AV U

Vedení města Mladá Vožice děkuje všem občanům za
dodržování všech opatření, vše společně zvládneme.

Výpis z usnesení Vlády ČR:

Pohyb
Vláda za účelem předcházení šíření
onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené
mobility osob mezi okresy a za účelem
posílení odpovědnosti a prevence osob při
řešení krizové situace související s
výskytem onemocnění COVID-19 s
účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00
hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
omezuje volný pohyb osob na území
České republiky tak, že
I. zakazuje
1. všem osobám opustit území okresu
nebo hlavního města Prahy, na jehož území
mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště
se pro účely tohoto opatření považuje též
vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba
pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto
opatření a nepřetržitě poté, za podmínky
současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu
nebo hlavního města Prahy všem osobám,
které nemají na území tohoto okresu nebo
hlavního města Prahy místo svého
trvalého pobytu nebo bydliště;
II. stanovuje ze zákazů podle bodu I.
tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře
nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění
nezbytných potřeb osob příbuzných a
blízkých nebo potřeb pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických
zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a
do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodklad-

ných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých,
5. výkon povolání nebo činností
sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a
řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně
zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším
než 15 osob,
7. cesta za účelem účasti na vzdělávání
včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené
podle bodu IX.,
9. cesta za účelem voleb a zasedání
orgánů právnických osob v obci jejich
sídla za podmínek stanovených v bodu X.,
10. cesta zpět do místa svého trvalého
pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České
republiky;
III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu
osob na území okresu nebo hlavního
města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území
okresu nebo hlavního města Prahy v době
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a
řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravot-

ní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně
zásobování a rozvážkové služby,
d)
neodkladných
cest,
jejichž
uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví,
majetku nebo jiných zákonem chráněných
zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa
bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle
bodu VIII. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,
2. pobývat v době od 05:00 hod. do
20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu
nebo bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II.,
b) nezbytných cest za účelem nákupu
zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v
nezbytně nutném počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo
parcích a sportování na venkovních
sportovištích, a to za podmínky společné
přítomnosti pouze členů jedné domácnosti
a na území obce, ve které má osoba trvalý
pobyt nebo bydliště,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu,
a to za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém
rekreačním objektu a případného pohybu
těchto osob za účelem pobytu v přírodě
nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích pouze na území obce, ve
které se nachází tento rekreační objekt,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob
o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, v počtu ne vyšším než 15
osob, nebo návštěvy hřbitova,
3. omezit na nezbytně nutnou míru
kontakty s jinými osobami než se členy
domácnosti,
(pokračování na str.: 2)
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4. pobývat na veřejně přístupných
místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
členů domácnosti, doprovodu podle bodu
II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících
práci pro stejného zaměstnavatele, osob
společně vykonávajících podnikatelskou
nebo jinou obdobnou činnost, osob, které
společně konají činnost, ke které jsou
povinny podle zákona, a je tuto činnost
nezbytné konat ve vyšším počtuosob, dětí,
žáků a studentů při poskytování
vzdělávání ve školách či školských
zařízeních, a zachovávat při kontaktu s
ostatními osobami odstup nejméně 2
metry, pokud to je možné,
5. zaměstnavatelům využívat práci na
dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním
podmínkám vykonávat v místě trvalého
pobytu nebo bydliště;
IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly
alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek
podle:
1. bodu II/1 povinnost prokázat
důvodnost využití této výjimky písemným
potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu,
u kterého dochází k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního
činitele, popřípadě pracovní smlouvou
nebo zaměstnaneckým nebo obdobným
průkazem, obsahují-li potřebné údaje,
nebo písemným dokladem s uvedením
konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně
uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u
které se činnost vykonává,
2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat
důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením
s uvedením konkrétního důvodu podle
bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití
výjimky podle bodu II/11 je nutno
prokázat také dokumenty souvisejícími s
vycestováním z České republiky;
V. zakazuje pobyt cizinců na území
České republiky, pokud po dni účinnosti
tohoto usnesení vlády přicestovali z
jiného důvodu než podle bodu II. nebo
pokud přicestovali v rozporu s ochranným
opatřením Ministerstva zdravotnictví;
VI. omezuje právo pokojně se
shromažďovat podle zákona č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů, tak, že každý
účastník je povinen mít ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, a
1. shromáždění, nejde-li o shromáždění
podle písmene b), se může konat pouze
mimo vnitřní prostory staveb a může se jej
účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a
to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
2. shromáždění pořádaného církví nebo

náboženskou společností v kostele nebo v
jiné místnosti určené pro náboženské
obřady se nesmí účastnit více účastníků,
než odpovídá obsazenosti nejvýše
10%míst k sezení, přičemž účastníci, s
výjimkou
osob
vedoucích
nebo
zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů
domácnosti, minimální rozestupy 2 metry
mezi účastníky sedícími v jedné řadě
sedadel, před vstupem do vnitřního
prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k
podávání ruky při pozdravení pokoje a v
rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci
nebo sbor jsou odděleni od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;
VII. důrazně doporučuje zdržovat se v
místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze
se členy vlastní domácnosti a osobami, o
které člen domácnosti pečuje;
VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v
bodech I. až III. se nevztahují na osoby,
které prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města
Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména
pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní
dopravy. Osobám takto tranzitujícím se
zakazuje zastavovat na území České
republiky, případně okresu nebo hlavního
města Prahy, není-li to nezbytně nutné;
IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví,
aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné
akce jinak zakázané v důsledku tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je
dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo významná sportovní
utkání nebo soutěže;
X. omezuje konání voleb orgánu
právnické osoby a zasedání orgánu
právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků tak, že v
případě, účastní-li se jej na jednom místě
více než 10 osob:
1. každá osoba používá jako ochranný
prostředek dýchacích cest zdravotnickou
obličejovou masku (chirurgická rouška)
nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností
minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
3. každá osoba předloží před zahájením
svolavateli zasedání či jiné pověřené
osobě potvrzení o negativním výsledku
antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS CoV-2, který byl
proveden nejvýše před 3 dny,
4. že se zasedání účastní nejvýše 50
osob, nejedná-li se o zasedání, které je
nezbytné k splnění zákonem uložených

povinností včetně volby orgánu;
Prodej:
Vláda s účinností ode dne 1. března
2021 od 00:00 hod. do dne 21. března
2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. maloobchodní prodej a prodej a
poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších
potřeb pro provoz dopravních prostředků
na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro
zvířata,
g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží,
h) prodejen novin a časopisů,
i) prodejen tabákových výrobků,
j) provozoven poskytovatelů odtahů a
odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
k) provozoven umožňujících vyzvednutí
zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
l) prodejen zahrádkářských potřeb
včetně osiva a sadby,
m) pokladen prodeje jízdenek,
n) květinářství,
o) provozoven servisu výpočetní a
telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti,
p) provozoven pohřební služby,
provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
q) myček automobilů bez obsluhy,
r) prodejen domácích potřeb a
železářství, přičemž za domácí potřeby
se nepovažují nábytek, koberce a jiné
podlahové krytiny,
s) provozoven sběru a výkupu surovin a
kompostáren,
t) vozidel taxislužby nebo jiné
individuální smluvní přepravy osob,
u) provozoven, v nichž jsou realizována
psychodiagnostická vyšetření, která jsou
nedílnou součástí výběrových řízení a
následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává
jeden poskytovatels jedním zákazníkem, s
tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v
těchto prodejnách nebo provozovnách
prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se
nevztahuje na činnosti, které nejsou
živností podle živnostenského zákona;
(dokončení na str.: 3 )
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dále se tento zákaz nevztahuje na takové
provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb,
který není zakázán, nepředstavuje
výlučnou činnost v provozovně, avšak
část provozovny, ve které probíhá
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je
oddělena od ostatních částí provozovny, do
kterých není zákazníkům umožněn přístup,
2. přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb (např. restaurace,
hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro
veřejnost
(např.
zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních),
b) školního stravování zaměstnanců
přítomných na pracovišti a dětí, žáků a
studentů účastnících se prezenčního
vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích
zařízeních za podmínky, že poskytují
stravování pouze ubytovaným osobám, a
to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59
hod.; tím není dotčena možnost prodeje
mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s

výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou) s tím, že prodej zákazníkům v
místě provozovny (např. výdejové
okénko) je zakázán v čase mezi 21:00
hod. a 04:59 hod.,
Školy:
Vláda omezuje s účinností ode dne 27.
února 2021 od 00:00 hod. do dne 21.
března 2021 do 23:59 hod.:
provoz základních škol podle školského
zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání
v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém
zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno
dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím,
že prezenční výuka musí probíhat v
neměnných třídách dětí nebo žáků,
provoz mateřských škol podle školského
zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost
dětí
na
předškolním
vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
mateřské školy při zdravotnickém
zařízení.

Stavební práce na vytvoření nových tří
odborných učeben v půdních prostorech
II. stupně ZŠ dospěly do samého finále.
V souladu s příslušnou smlouvou o dílo
se zhotovitelem stavby začalo předávací

řízení stavebních prací. V rámci stavební činnosti došlo k vytvoření 3 nových
odborných tříd včetně sociálního zázemí.
Nezbytnou součástí akce bylo vybudování dvou přístupových schodišť do
půdních prostor, tedy
hlavního, které bude
používáno uživateli prostor, a zároveň také
únikového. Celá bývalá
půda je přístupná i
pomocí
bezbariérově
hydraulických
dvou
plošin. Na celém objektu
II. stupně byla kompletně
vyměněna střešní krytina,
prosvětlení prostor je
zajištěno střešními okny a
tubusovými světlovody.
Všechny prostory budou
větrány a klimatizovány pomocí centrální
klimatizačních a větrací
jednotky. Chodba je
oddělena pomocí akustického zdiva, jednotlivé
třídy jsou rozděleny
sádrokartonovými
příčkami. Kompletně celý
půdní prostor je zaizolován minerální vatou.
bude
etapu
Další
představovat pořízení a indo
vybavení
stalace
odborných učeben.

Půdní vestavba v ZŠ ve finále

STRANA 3

Rada města
Mladá Vožice na
72. zasedání
(12. února)
a 73. zasedání
(26. února) mimo
jiné projednala:
• Schválila vydání pozitivního
stanoviska k cenové nabídce na odkup
pozemku parc. č. 136/6 vodní plocha u
Panského rybníka – 50,- Kčú1 m2
• Schválila přidělení volných bytů
v majetku města Mladá Vožice – 2 byty
v DPS čp. 111 a 1 byt v DPS čp. 640
• Schválila smlouvu o poskytnutí
dotace mezi městem Mladá Vožice a
Jihočeským krajem – dotace na provoz
pečovatelské služby města ve výši
590.000 Kč
• Schválila žádosti ZŠ a MŠ Mladá
Vožice – pořízení nového konvektomatu
pro potřeby Školní jídelny při ZŠ Mladá
Vožice
• Schválila doplnění rozpočtu na akci –
elektronická zvonění v kapličkách
v místních částech Bendovo Záhoří, Krchova Lomná, Noskov, Stará Vožice –
opravy mechanických poškození zvonů
• Schválila dodatek k pachtovní
smlouvě mezi městem a Agrospolem
• Schválila podání žádosti o pořízení
změny č. 2 Územního plánu města
Mladá Vožice a rozhoduje o jejím
pořízení pořizovatelem Městským
úřadem Tábor, Odborem rozvoje

Farnost
Mladá Vožice

Farnost Mladá Vožice zve k
poslechu i sledování pravidelných
bohoslužeb na kanále youtube
farnost mlada vozice.
Pro
automatické
bezplatné
upozornění doporučuji nastavit
počítač do režimu" odebírat".
Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice

pod evidenčním číslem MK ČR E 14832.

odp. redaktor: Mgr. Větrovský
tel.: 381 201 910
e-mail: starosta@mu-vozice.cz
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Informace k odpadovému hospodářství města

Úvodem bychom chtěli poděkovat všem
občanům, kteří se připojili do nově zavedeného systému třídění odpadu z domácností nazvaného „od dveří ke dveřím“,
který začal fungovat od července 2019 po
městě a jeho místních částech. A přináší
skutečně navýšení množství sebraného
plastu a papíru a nově i vytříděného
bioodpadu z domácností, které se nevozí
na skládku.
Všechny váhající, kteří si doposud nádoby
od města nezapůjčili, vyzýváme, že tak
mohou učinit podepsáním smlouvy o
výpůjčce popelnic na MěÚ Mladá Vožice
(u Ing. Malinové nebo Ing. Růžičkové) a
nádoby jim budou dovezeny až do domu.
Ještě zbývá 50 nevydaných sad nádob pro
občany. Po vydání nádob jsou následně
distribuovány do domovních poštovních
schránek nálepky s QR kódy, které je
nutné si vylepit na zadní stranu
separačních nádob. Tento systém je nadstandartní způsob, jak město pomáhá
občanům se tříděním jejich odpadů a jeho
provoz plně dotuje s městského rozpočtu.
Smyslem nového systému je vytřídit
recyklovatelné suroviny a nevozit je na
skládky, kde stále porostou základní
poplatky za uložení (základní 800 Kč/t
v roce 2021 až 1850 Kč/t 2030 a dále),
proto je potřeba snižovat množství odpadů
ukládaných na skládky.

A nyní ještě komentář k uvedené
tabulce a jejím položkám:
U směsného komunálního odpadu je
započítán odvoz a skládkování domovních a podnikatelských popelnic. Pro
velkoobjemové kontejnery s objemným
odpadem, jiným biologicky nerozložitelným odpady, dřevem, stavební sutí jsou
položky za odvoz a uložení. Ve sběrném
dvoře se třídí jednotlivě. Starý textil a
polystyren zatím firmy odvážely bez
poplatku. Na 2 kontejnery na jedlý olej a
tuk se platil roční poplatek bez ohledu na
počet svozů. Pod položkou plasty jsou jak
vytříděné PET lahve, tak směsné plasty.
Za vytříděné PET-lahve platil RUMPOLD
s.r.o. město 1000,- Kč/1 tunu (oproti roku
2019, kdy bylo 1500,- Kč/1 t a doprava
zdarma). Za směsný plast platilo město
2503,-Kč/1 tunu (oproti roku 2019, kdy se
platilo jen 1035,-Kč/1 t) a odváželo si je
město na firmu samo. Papír je uveden
v množství z domácností, sběrných hnízd
a výkupny Sběrných surovin, náklady jsou
za nádoby svezené ze sběrných hnízd (259
Kč/1 nádobu 1100 litrů + recyklační
poplatek 115 Kč/1 t) a z domácností
1997,- Kč/1 hodinu svozu. Sklo se vozilo
ze sběrných hnízd do výkupny Sběrných
surovin na náklady města, též množství
kovů je vykázáno dle evidence této
výkupny. Odvoz pneumatik si město
zajišťuje samo do Drhovic a zaplatilo za

Prosíme
občany,
aby
nádoby
přistavovali na viditelném místě v den
svozu podle svozového kalendáře již ráno
(nebo předchozí den), obvykle v 6.00 hod
už začíná jejich svoz. Pro upřesnění
uvádíme, že plasty, tedy žluté popelnice,
sváží pracovníci města (1x za měsíc),
papír, tedy modré popelnice (1x za měsíc)
a bioodpad, tedy hnědé popelnice (2x za
měsíc duben-listopad, 1x za měsíc
prosinec-březen) sváží firma COMPAG
Votice s.r.o. Podotýkáme, že nápojový
karton mohou v domácnostech občané
ukládat spolu s plasty do žlutých popelnic.

Separační nádoby byly po zkušenostech
s jejich naplňováním ponechány i na
sběrných místech po městě i místních
částech.
Podnikatele, kteří využívají systému
svou komunálního odpadu a nemají
s městem uzavřenu smlouvu, vyzýváme
k jejímu uzavření (u Ing. Malinové).
A nyní bychom chtěli občany seznámit
s bilancí jimi vyprodukovaných odpadů za
loňský rok z hlediska množství a finanční
náročnosti na likvidaci.

jejich likvidaci 22 662,- Kč/1 tunu.
Nebezpečné odpady ze sběrného dvora
jsou všechny v jedné sumě za likvidaci a
dopravu – jedná se o vyjeté oleje,
znečištěné obaly, zbytky barev, chemikálií
apod. U bioodpadu je započítáno pouze
množství svezené z domácností. Náklady
jsou 1997,- Kč/1 hodinu svozu a zbytek je
za režii placenou měsíčním paušálem majiteli kompostárny „V Lomu“.
Odvoz vysloužilých elektrospotřebičů a
baterií ze sběrného dvora se děje formou
tzv. zpětného odběru, který financují
kolektivní systémy – u nás Asekol, Elektrowin, REMA systém a EKOLAMP (ten
pouze zářivky a výbojky). Každý
spotřebitel dnes platí v ceně nového
elektrospotřebiče recyklační poplatek,
kterým výrobci financují zpětný odběr
kolektivním systémům.
A co se týká příjmů: od občanů a
rekreačních objektů vybralo město na
místním poplatku 1 477 240 Kč, od
podnikatelů zapojených do systému OH
346 705,- Kč (ti platí 3 388,- Kč za popelnici 110 litrů). Příspěvek na zpětný odběr
elektroodpadu od kolektivních systému
činil 18 485,- Kč. A příspěvek od obalové
společnosti EKO-KOM a.s. na podporu
třídění odpadů činil 385 371,- Kč.
Závěrem musíme konstatovat, že na
zajištění celého systému odpadového
hospodářství města město stále více doplácí

ze svého rozpočtu. Místní poplatek od
občanů, za rekreační objekty a od
podnikatelů zdaleka nepokryje všechny
náklady spojené se zajištěním celého systému.
Ing. Blanka Malinová

Přehled je uveden v následující tabulce:

Najde se
brigádnice –
milovnice zeleně ?

Po městě Mladá Vožice jsou
v současné době rozmístěny betonové
truhlíky na květiny a keříky – zatím
10 kusů.
Město Mladá Vožice hledá šikovnou
ženu – brigádnici, která by byla
ochotná se o tyto truhlíky se zelení
starat.
Jednalo by se o měsíce v době vegetace (duben-říjen).
S případnou zájemkyní by město
uzavřelo dohodu o provedení práce.
Zájemkyně se mohou hlásit u Ing.
Blanky Malinové
Do 31. 3. 2021 osobně na MěÚ, telefonicky 381 20 1913, 606 611 022 nebo
na e-mailovou adresu:
zivotni@mu-vozice.cz.
Při osobním jednání upřesníme
rozsah práce a podmínky DPP.
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Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součinnosti s
Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických
pravidel
(ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
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Bezpečně, on-line, raz-dva!
Sčítání začíná 27. března 2021

komisaři pomáhat s vyplňováním
formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v
předtištěné
obálce
prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90
dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a
všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké

veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy a
používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné
například při přípravě programů bydlení,
rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v
konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.
Kontaktní místo pro Mladou Vožici:
Pobočka České pošty, s. p. Husovo
náměstí 123, Mladá Vožice, tel.
954 239 143
Nejpozději 14 dnů před zahájením
sčítání bude na úřední desce městského
úřadu zveřejněn seznam sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména,
příjmení a čísla průkazu sčítacích
komisařů.

Město Mladá Vožice za spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie financuje projekt pod názvem „Zlepšení
podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice“. Stavební práce budou probíhat až do roku 2021, ale díky
připravenosti projektu a vstřícnosti zhotovitele bude provoz školy touto realizací dotčen jen minimálně. Děti se tak mohou těšit od
školního roku 2021/2022 na moderní učebny pro zlepšení jejich počítačové, a hlavně jazykové gramotnosti. Mladovožičtí absolventi
základní školy tak budou ještě lépe připraveni na „život“.
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Upozornění na splatnost místních poplatků v roce 2021

MěÚ Mladá Vožice jako správce místních poplatků nebude uplatňovat jakékoliv sankce za pozdní úhradu místních
poplatků na r. 2021 splatných do 31. 3.
2021 a to až do 30. 9. 2021.
Fakticky je tedy všem poplatníkům
umožněno zaplatit místní poplatky na r.
2021 až do 30. 9. 2021 bez jakékoliv
sankce.
Prosíme všechny poplatníky, aby zvážili,
zda poplatek budou platit hotově na
pokladně MěÚ, nebo bezhotovostním
převodem, č. účtu pro platbu poplatků:
1422301/0100
Variabilní symboly se nemění, na

Milí příznivci divadla a také Voživotu!
Vy, kteří nás sledujete jistě víte, že
k a ž d o r o č n ě
pořádáme v Zámecké
zahradě
divadelní
festival Vokule. Letos
by měl být jeho devátý
ročník.
V podstatě již od února probíhají jeho
přípravy. Vlastně„na zelené louce“
postavíme vše potřebné. Ať je to scéna,
zázemí pro soubory, světelná a zvuková
technika, propojit a zapojit elektřinu,
občerstvení, sezení a i servis v podobě
mobilních WC. A protože tímto vybavením nedisponujeme, je třeba si ho
zapůjčit. Další potřebnou a nedílnou věcí
je zajistit a sehnat kvalitní program. Najít
a oslovit divadla, zjistit zda mají
představení, která pobaví či dojmou a mají
co říct. Aby prostě zapadla do celkové atmosféry. Ideální případ je shlédnout
představení ještě před samotným festivalem, abychom nekupovali zajíce v pytli.
A věřte, že se mi to letos mnohem snáz
píše,než realizuje. Obzvlášť v této divné

vyžádání Vám jej sdělí pracovnice
finančního odboru – e - mail:
financni@mu-vozice.cz, tel.: 603 713
093, 381 201 915, 381 201 920. Pokud
bude u úhrady na účet v poznámce uvedeno jméno a adresa poplatníka a za koho,
nebo za jakou nemovitost poplatek hradí,
případně že součástí je i poplatek ze psa,
stačí uvést variabilní symbol 1337.
Výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je stejná pro všechny poplatníky:
650Kč za osobu s trvalým pobytem
v Mladé Vožici, 650Kč za nemovitost, kde

Drbník

době, kdy vlastně už rok, s malými pauzami, žijeme s omezenou (nebo žádnou)
možností si dojít za přáteli, kulturou,
sportem nebo dovolenou. I ten nejistý
výhled do budoucna je děsivý. Ale
pojďme zpátky k festivalu. Ráda bych vás
v tomto textu seznámila se samotným financováním této akce. Abyste věděli, kolik to vše stojí v přepočtu na peníze. Protože čas a energie věnovaná festivalu je
naše dobrovolná investice, baví nás to a
jediná odměna je,… že přijdete, zajímáte
se, zatleskáte, pochválíte nás a doporučíte
Vokule známým.
Pojďme tedy k číslům. Jeden festival, 2
dny, 8 představení, 44 účinkujících a za
víkend 500 diváků. Na pronájmech (zahrada, stany, WC, lavice, kabely) – 18 500
Kč. Honoráře hostujícím divadlům za
představení + catering pro účinkující –
56 500 Kč. Propagace (plakáty, reklama,
banner náměstí) – 12 000 Kč. Výdaje související s festivalem (účetní, papírenské
zboží, jiné) – 3 000 Kč. Dostáváme
s k celkovým nákladům, které činí 90 000
Kč, a to se je snažíme minimalizovat. Na

není nikdo hlášen k trvalému pobytu, 650
Kč za osobu s trvalým pobytem v místních částech.
Výše poplatku ze psů je pro fyzické osoby, chovající psy mimo bytové domy o
třech a více bytech 120,-Kč za prvního
psa, za každého dalšího psa téhož držitele
200,-Kč, za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let také 120,-Kč a 200,-Kč, v ostatních případech 750,-Kč za 1. psa,
1125,-Kč za každého dalšího psa téhož
držitele.
Jana Rašková,
vedoucí Finančního odboru
MěÚ Mladá Vožice

druhou stranu tady máme příjmy… Město
Mladá Vožice a Jihočeský kraj přispěli na
tuto konkrétní kulturní akci 45 000 Kč, na
vstupném jsme vybrali 26 800 Kč a velkou
měrou přispěli i sponzoři částkou 18 700
KČ. Celkové příjmy tedy jsou 90 500
Kč… Nutno říct, že v roce 2020 jsme měli
štěstí, protože příjmy byly o 500 Kč!!!
vyšší než výdaje. Opravdu na festivalu
nebohatneme, jak občas slýcháme. Když
jsme v mínusu, musíme vše doplatit ze
svého. A i to se nám již stalo. Děláme to
proto, že divadlo dělat chceme a svou
činností v Mladé Vožici trošku přispíváme
ke zdejšímu kulturnímu vyžití.
Je skvělé, když se v této nelehké době najdou tací, kteří nám pomůžou realizovat
pro vás naše plány a sny. Když jednotlivci,
podnikatelé i firmy přispějí na dobrou věc.
Děkujeme za podporu současnou, minulou
i tu budoucí. Jsem optimistka a věřím, že
se letos v Zámecké zahradě potkáme a užijeme si krásné Vožické Kulturní Léto!!!
Na viděnou, přátelé
Vožifrk:
Stejně je zajímavé, jak ten spolknutý
Ibalgin pozná, jestli dotyčného bolí zuby
nebo naraženej zadek?!
Voživoti přejí klidný březen

