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Vážení občané,
vítám Vás na první stránce prvního Bezdružického zpravodaje s letopočtem
2015. V úvodu nového roku Vám všem přeji především hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody pro Vás i Vaše blízké. Hodně úspěchů přeji i našemu městu.
Rok 2015 bude nepochybně velmi náročný. Pokud se podaří úspěšně
dotáhnout do konce všechny připravené projekty, bude rok 2015 velmi
významně zapsán v historii našeho malého města.
Poslední listopadový víkend znamenal začátek adventu. V sobotu se
uskutečnilo tradiční a hojně navštěvované zdobení vánočního stromu
na náměstí Kryštofa Haranta. O týden později proběhla oblíbená Mikulášská
nadílka. Sál kulturního domu byl zaplněn do posledního místa a naši nejmenší
si plně užívali připravený program. Vánoční trhy se již několik let konají
druhou prosincovou neděli. Zajímavý kulturní program, skvělé občerstvení,
pestrá nabídka vánočního zboží a především příjemná předvánoční atmosféra
– to vše bylo lákadlem nejen pro bezdružické, ale také pro řadu přespolních.
Předvánoční období má v kulturním kalendáři dva vrcholy. Prvním je Vánoční
zpívání na schodech v základní škole. Zaplněná chodba v prvním patře
budovy se stala tradicí. V úterý 23. prosince si pro zaplněný kostel
Nanebevzetí Panny Marie připravily pěkný hudební zážitek děti z naší
základní školy pro vedením Mgr. Dany Steinerové a Mgr. Martiny
Hartenscheidtové. V úvodu setkání s písní a slovem byla zapečetěna tradiční
Tříkrálová sbírka. Na konci si mohli všichni přítomní odnést do svých
domovů Betlémské světlo.
Dvakrát se v průběhu posledního měsíce roku 2014 sešlo zastupitelstvo města.
Zasedání konané 17. prosince bylo předem plánované. Ve středu třetího se ale
konalo zasedání zastupitelstva svolané na základě 20. listopadu vyhlášené
35. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní
osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.
Po diskuzi a zvážení všech okolností byla jednoznačně odsouhlasena příprava
žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 2. etapa“. V náročném závěru roku se podařilo žádost připravit a v pondělí
22. prosince také podat. Výsledek procesu hodnocení žádostí podaných
v rámci 35. výzvy bude zveřejněn v dubnu a úspěšné projekty musí být
dokončeny nejpozději do 31. srpna 2015.
V průběhu druhého prosincového týdne byly zahájeny práce na realizaci
projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
Bylo to sice v porovnání s původně avizovaným termínem o týden později, ale
během krátké doby byly provedeny téměř veškeré zemní práce spojené
s výstavbou parkoviště pro dvacet osobních automobilů. V závislosti
na počasí budou práce pokračovat v průběhu ledna.
Mgr. Jan Soulek, starosta města
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Usnesení rady města a zastupitelstva města
prosinec 2014
28. 11. 2014
Od 9:00 hodin proběhl závěrečný kontrolní den stavby „Bezdružice, Řešín –
napojení na skupinový vodovod Třebouň – Bezdružice – Konstantinovy
Lázně“.
Od 17:00 hodin se v Lestkově uskutečnilo společné jednání zástupců obcí
dobrovolného svazku Mikroregion Konstantinolázeňsko a členů pracovních
skupin ve věci realizace projektu „Demografické modely ve venkovském
prostoru“. Projekt řeší čtyři konkrétní problémy na území dobrovolného
svazku Mikroregion Konstantinolázeňsko – nevyužité prostory/budovy,
maloobchod a drobné podnikání, péče o seniory a školství v regionu.
1. 12. 2014 - 3. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
3. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“.
4. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům v celkové hodnotě 1 902,09 Kč.
3. Vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě 28 244,37 Kč.
4. Převedení počítače inv. č. 100234 a monitoru inv. č. 100796 v celkové
hodnotě 16 529,50 Kč MAS Český západ – místní partnerství o. s., náměstí
Kryštofa Haranta č. p. 30, Bezdružice k dalšímu využití – zajištění veřejné
internetové stanice.
5. Vyřazení DDHM skladu Technických služeb v celkové hodnotě 59 791 Kč.
6. Vyřazení betonového květináče, inventární číslo 101337 z důvodu prodeje
za cenu 735 Kč.
7. Záměr změnit pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu č. 9/2014
uzavřenou dne 31. 3. 2014 na pacht pozemku parc. č. KN 836/9 o výměře
7 666 m2 v katastrálním území Křivce spočívající v prodloužení pachtu
z konce roku 2018 do konce roku 2019.
8. Cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni na provedení záchranného
archeologického dozoru a výzkumu při realizaci projektu „Rekonstrukce
ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“.
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9. Cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni na provedení záchranného
archeologického dozoru a výzkumu při realizaci projektu „Rekonstrukce
příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“.
10. Cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni na provedení záchranného
archeologického dozoru a výzkumu při realizaci projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“.
11. Smlouvu o dílo na rekonstrukci zahrady mateřské školy v Bezdružicích
v přírodním stylu – dílčí plnění „Stavba plotu, mlatové cesty a malých
dřevěných staveb“ za cenu 866 938 Kč bez DPH.
12. Smlouvu o provádění koordinátora BOZP se společností APOSTAV spol.
s r. o., agentura požární ochrany staveb, Plzeňská 159, 353 01 Mariánské
Lázně na stavbě „Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Bezdružicích
přírodním stylu“ za cenu 3 500 Kč za měsíc včetně DPH.
13. Plán jednání RM na I. pololetí roku 2015.

D. Rada města doporučuje ZM:
1. Schválit starostovi města peněžitý dar.
2. Schválit plán zasedání ZM na I. pololetí roku 2015.
2. 12. 2014
Starosta se v Plzni zúčastnil jednání správního výboru Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje.
3. 12. 2014
Starosta se v Plzni zúčastnil společného jednání správní rady a dozorčí rady
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o. p. s.
3. 12. 2014 - 2. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Informace o přípravě realizace projektů: „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“, „Rekonstrukce příjezdové komunikace
do Kamýku včetně návsi“ a „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
1. etapa“.
2. Informaci o schválení projektu „Názorně, a proto zábavně“ k financování
z Regionálního operačního programu Jihozápad.
3. Plán zasedání RM na I. pololetí roku 2015.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Přípravu žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta
- 2. etapa", do 35. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj
místních komunikací.
4. Plán zasedání ZM na I. pololetí roku 2015.
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5. Peněžitý dar starostovi.

4. 12. 2014
Starosta se dopoledne v Plzni zúčastnil semináře pro příjemce z 34. výzvy
Regionálního operačního programu Jihozápad.
Od 13:00 hodin jednal starosta v Karlových Varech s projektanty z firmy
KV engineering, spol. s r. o. o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“ (část komunikace a odvodnění).
Od 15:00 hodin jednal starosta v Chebu s projektanty z firmy TRI-IN společnost
pro poradenství, projekci a design s. r. o. o přípravě projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“ (část veřejné osvětlení).
5. 12. 2014
Dopoledne se uskutečnilo jednání se zástupci firmy EUROVIA CS, a. s. ve věci
přípravy zahájení prací na stavbě „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
8. 12. 2014
Od 10:00 hodin proběhlo v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích otevírání
obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 1. etapa“. O realizaci veřejné zakázky projevilo zájem
šestnáct uchazečů. Nejvýhodnější nabídku předložila firma DYBS Plzeň s. r. o.
Krátce po patnácté hodině bylo zahájeno jednání ve věci přípravy zadávací
dokumentace k veřejné zakázce „Názorně, a proto zábavně“ (vybavení naší ZŠ
odbornými učebnami).
8. 12. 2014 - 4. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
3. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“.
4. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně propojení s ulicí Sluneční“.
5. Program 3. zasedání ZM, které se uskuteční dne 17. 12. 2014.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Smlouvu o hudebním vystoupení Lucie revival na koncertní vystoupení
konané
při pořádaní pivních slavností dne 18. 7. 2015
3. Uzavření Pachtovní smlouvy č. 27/2014 o pachtu pozemku parc. č. KN 2168,
vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 737 m2, pozemku parc. č. KN
st. 101, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba vodní dílo – hráz,
6
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o výměře 636 m2 a části pozemku parc. č. KN 2162, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1 065 m2, vše v katastrálním území Zhořec
u Bezdružic, za účelem rekreačního chovu ryb a rybolovu za roční pachtovné
2 906 Kč, která tvoří přílohu č. 3 b).
4. Revokaci usnesení č. 2/C4/2014.
5. Revokaci usnesení č. 2/C5/2014.
6. Kupní smlouvy o prodeji dřeva samovýrobou znelesní zeleně, která tvoří
přílohu č. 4 a).
7. Prodej pokáceného dřeva z nelesní zeleně na pozemku parc. č. KN 2040
v Pačíně za cenu 1 442 Kč bez DPH.
8. Provedení náhradního opatření novou výsadbou dřevin druhu bříza bělokorá
v počtu 54 ks na pozemek parc. č. 642, druh pozemku ostatní plocha
v katastrálním území Křivce.
9. Dohodu o náhradě škody ve výši 10 225 Kč.
10. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře k 31. 12. 2014.
11. Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře a výkonného
hospodáře.
12. Příspěvek ve výši 27 330 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou v r. 2015.
13. Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice,
příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice plán výnosů
a nákladů na rok 2015.
14. Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy
Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
15. Cenovou nabídku na konzultaci a zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
16. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“ za cenu 95 000 Kč.
17. Smlouvu o výpůjčce částí nemovitostí parc. č. 1503/3 a parc. č. 1483/4
v k. ú. Bezdružice v rámci akce „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
18. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“ z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center,
Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací uzavřenou podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Škroupova 18, 306 13
Plzeň.
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19. Dohodu o partnerství při realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“ z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj
místních komunikací uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění s Národní radou osob se zdravotním postižením
ČR (Plzeňská krajská rada), Náměstí republiky 28, 301 00 Plzeň.
20. Dohodu o partnerství při realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“ z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj
místních komunikací uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění s Centrem pro komunitní práci západní Čechy,
Americká 29, 301 11 Plzeň.
21. Dohodu o provedení archeologického výzkumu při stavbě „Rekonstrukce
příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“ se Západočeským
muzeem v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň.
22. Dohodu o provedení archeologického výzkumu při stavbě „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“ se Západočeským muzeem v Plzni,
příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň.
23. Dohodu o provedení archeologického výzkumu při stavbě „Rekonstrukce
ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“ se Západočeským
muzeem v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň.
24. Příkazní smlouvu č. 5/BE/2014 na výkon technického dozoru investora
při realizaci stavby „Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Bezdružicích
v přírodním stylu“.

I. Rada města pověřuje:
1. Vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Bezdružice schvalováním
a podpisem jednotlivých kupních smluv o prodeji dřeva samovýrobou
z nelesní zeleně.
9. 12. 2014
Starosta jednal v Praze s poslancem a předsedou rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Václavem Votavou o problémech
plynoucích z kontrol projektů podpořených z fondů Evropské unie.
10. 12. 2014
V ulici Na Sídlišti bylo provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí
v prostoru budoucího parkoviště.
11. 12. 2014
Byly zahájeny práce na realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
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Od 10:00 hodin se v Domě U Haranta konalo jednání Komise Rady Plzeňského
kraje pro regionální rozvoj a fondy EU. Jednání řídil předseda komise a senátor
pan Jan Látka. Jednání komise byl přítomen náměstek hejtmana Plzeňského
kraje pan Ivo Grüner.
12. 12. 2014
Od 8:15 hodin jednal starosta v Plzni se zaměstnanci Regionální rozvojové
agentury Plzeňského kraje o administraci všech projektů, které budeme
realizovat s podporou Regionálního operačního programu Jihozápad.
15. 12. 2014
Starosta se od 15:00 hodin zúčastnil jednání finančního výboru. Hlavními body
programu byl návrh rozpočtu města na rok 2015 a zajištění financování všech
projektů, které budou v roce 2015 podpořeny z programů Evropské unie.
16. 12. 2014
Dopoledne se starosta v Olbramově zúčastnil jednání členské schůze
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko.
17. 12. 2014
Od 13:00 hodin jednal starosta v Chebu s projektanty z firmy TRI-IN společnost
pro poradenství, projekci a design s. r. o. o přípravě projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“ (část veřejné osvětlení).
Od 14:30 hodin jednal starosta v Karlových Varech s projektanty z firmy KV
engineering, spol. s r. o. o přípravě projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“ (část komunikace a odvodnění).
17. 12. 2014 - 3. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 19. 11. 2014.
3. Žádost o směnu části pozemku parc. č. KN 82/1 v k. ú. Bezdružice za část
pozemku parc. č. KN 64/3, část pozemku KN 83/16 a pozemek parc. č. KN
82/4 vše v k. ú. Bezdružice, které jsou ve vlastnictví města Bezdružice.
4. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně
propojení s ulicí Sluneční“.
5. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce příjezdové
komunikace do Kamýku včetně návsi“.
6. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 1. etapa“.
7. Informace o přípravě realizace projektu „Názorně, a proto zábavně“.
8. Informace o přípravě realizace projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské
školy v Bezdružicích v přírodním stylu“.
9. Informace o přípravě a realizaci projektů.
10. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
9
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11. Zprávu o činnosti finančního výboru.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Uzavření Kupní smlouvy č. 4/2014 o prodeji částí pozemku parc. č. KN
13/13 vyznačených v Geometrickém plánu č. 434-344/2012 jako pozemek
parc. č. 13/43 o výměře 277 m2, parcela katastru nemovitostí, druh pozemku
zahrada a jako pozemek parc. č. 13/44 o výměře 15 m2, parcela katastru
nemovitostí, druh pozemku zahrada a o prodeji části pozemku parc. č. 1483/2
vyznačené v Geometrickém plánu č. 434-344-2012 jak o pozemek parc. č.
1483/11 o výměře 32 m2, parcela katastru nemovitostí, druh pozemku ostatní
plocha, využití pozemku ostatní komunikace vše v katastrálním území
Bezdružice za kupní cenu 27 540 Kč, která tvoří přílohu č. 4 b).
4. Smlouvu o úvěru č. 12258/14/LCD s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4.
5. Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu ZÚ/12258/14/LCD
s Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
6. Podání žádosti o podporu a následnou realizaci projektu „Rekonstrukce
náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa", do 35. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost center, Oblast
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací Stabilizace a rozvoj měst a obcí.
Úhrada nákladů, předfinancování a spolufinancování (min. 5% způsobilých
nákladů projektu a nezpůsobilé náklady projektu), spojených s realizací
projektu bude kryta bankovním úvěrem dle Smlouvy o úvěru č. 12258/14/
LCD a rozpočtem města. Rozpočet jednoetapového projektu bude max.
25 000 000 Kč včetně DPH.
7. Rozpočtové opatření č. 13/2014.
8. Rozpočet města na rok 2015.
9. Rozpočtový výhled města do roku 2018.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2015, která tvoří přílohu č. 8 b).
11. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
12. Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
17. 12. 2014 - 5. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě o zemědělském pachtu č. 9/2014
10
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uzavřené dne 31. 3. 2014, který tvoří přílohu č. 2.
3. Návrh DIK na vyřazení DHM, inv. č. 101849 v celkové výši 47 458 Kč.
4. Prodej tribety za cenu 15 000 Kč.
5. Ukončení Dohody o spolupráci s Českým rybářským svazem, místní
organizací Stříbro dohodou k 31. 12. 2014.
18. 12. 2014
Od 10:00 hodin proběhl závěrečný kontrolní den stavby „Bezdružice,
bezejmenná - vodovod, kanalizace“.
Od 11:00 hodin se starosta na zámku zúčastnil jednání ve věci zapojení zámku
do akce „Devět týdnů baroka“, která proběhne v Bezdružicích v posledním
červencovém týdnu roku 2015 v rámci projektu „Plzeň 2015“.
Odpoledne starosta v Plzni v pobočce České spořitelny, a. s. podepsal Smlouvu
o úvěru č. 12258/14/LCD na předfinancování a spolufinancování projektu
„Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
Od 16:30 hodin proběhlo v Plzni pracovní jednání ve věci přípravy podání
žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa“
do 35. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní
osa 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.
19. 12. 2014
Starosta se v Karlových Varech zúčastnil jednání Valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
22. 12. 2014
Krátce před polednem byla v Plzni na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad podána žádost o podporu projektu „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta - 2. etapa“ v rámci 35. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad.
Mgr. Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice jsou
plánována vždy ve středu od 17:00 hodin v klubovně
Kulturního domu v Bezdružicích v těchto termínech:
14. 1. 2015
11. 2. 2015
18. 3. 2015

15. 4. 2015
20. 5. 2015
17. 6. 2015

(změna termínů vyhrazena).
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ OD 1. 1. 2015
 Výše místního poplatku: 600 Kč za osobu a kalendář ní rok
 Splatnost místního poplatku:
pro fyzickou osobu,
· která má ve městě trvalý pobyt,
· které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
· která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
· které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
jednorázovou úhradou do 31. 3. 2015 nebo pololetně ve dvou splátkách,
vždy nejpozději do 31. 3. 2015 a do 31. 7. 2015.
· pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
jednorázově do 31. 3. 2015.
Poplatek se platí hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář)
nebo převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1340, specifický
symbol: rodné číslo poplatníka.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
 Ohlašovací povinnost:
· Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
12
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· Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu.
· Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je připravena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Bezdružice a dále na internetových stránkách města
Bezdružice: www.bezdruzice.cz, Městský úřad, Obecně závazné vyhlášky.
Od 5. 1. 2015 je možné vyzvednout na Městském úřadě v Bezdružicích
známky pro vývoz sběrných nádob na komunální odpad pro rok 2015.
Do 31. 1. 2015 bude svozová firma vyvážet nádoby i se známkami pro rok
2014. Od února 2015 je nutné mít již novou známku.

SBĚRNÝ DVŮR BEZDRUŽICE
ul. Úterská

Provozní doba:
Sobota:
15:00 – 17:00 hod
Neděle:
9:00 – 11:00 hod
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KONTEJNERY NA TEXTIL
Bezdružice, ul. Na Sídlišti a náměstí Kryštofa Haranta
Podstatou projektu je recyklace (využití) TEXTILNÍHO ODPADU a to
získáváním obnošeného ošacení a obuvi od občanů měst rozmístěním sběrných
kontejnerů určených pouze na textil. Tento způsob recyklace textilu je zcela
běžný ve státech Evropské unie, např. v Německu se sbírá více než 30 let. Tyto
kontejnery rozšiřují již fungující řadu sběrných nádob, do kterých se lidé naučili
odpad třídit (sklo, papír, plasty). Zapojením do projektu se městu sníží náklady
na likvidaci komunálního odpadu.

Do kontejneru na textil a obuv patří: suchý a čistý textil v igelitových a jiných
obalech a spárovaná obuv.
Do kontejneru na textil a obuv nepatří: netextilní materiály, koberce, matrace
a znečištěné či mokré textilie.

Svozové dny sběrných nádob na komunální odpad:
Bezdružice, Dolní Polžice, Horní Polžice, Řešín:
Kohoutov:
Křivce:
Kamýk, Loučky, Pačín, Zhořec:

1x týdně ve středu
každou sudou středu
1x týdně v pátek
každé sudé pondělí
Klára Fürbacherová
Referentka životního prostředí
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Město Bezdružice nabízí k odkoupení motocykl značky TRIBETA, registrační
značka TCA 04 41 za minimální cenu 15.000 Kč.
Zájemci musí podat svoji cenovou nabídku v zalepené obálce do podatelny
MěÚ do 28. 1. 2015 do 15:00 hod. Obálka bude označena jménem a adresou
zájemce a textem „Cenová nabídka-odkoupení motocyklu.“
Romana Maroušková
Vedoucí finančního oddělení

Městský úřad Bezdružice informuje:
Městský úřad Bezdružice bude otevřen

dne: 5. 1. 2015 od 8:00 hodin.
Bc. Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice

Nezapomeňte na předplatné zpravodaje
pro rok 2015,
které můžete uhradit od 5. 1. 2015
v podatelně MěÚ.
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Vodné a stočné v roce 2015
Karlovy Vary, 26. 9. 2014 – Na území 91 měst a obcí, které jsou členy
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se v roce 2015 průměrné
vodné a stočné nezmění. Cena vody zůstane na úrovni roku 2014, tedy
v průměru 72,55 Kč za metr krychlový. Dnes o tom rozhodli zástupci členských
obcí na valné hromadě sdružení. „Při rozhodování o výši vodného a stočného
v roce 2015 jsme vycházeli z prognóz makroekonomického vývoje České
republiky, které předpokládají nízkou míru inflace. V příštím roce nepočítáme se
zvýšením cen energií ani ostatních nakupovaných materiálů a služeb. Přihlíželi
jsme také k tomu, že na území sdružení došlo ke stabilizaci spotřeby vody.
V letošním roce se dokonce spotřeba poprvé za dvacet let oproti původnímu
očekávání mírně zvýšila,“ uvedl Josef Hora, předseda rady Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech.
„Modernizací a optimalizací používaných technologií se nám daří postupně
snižovat náklady na provozování vodovodních a kanalizačních systémů. V roce
2014 dále klesl podíl nefakturované vody, především co se týče tzv.
technologické vody spotřebovávané při samotném provozu. Díky novým
technologiím dosahujeme úspor ve spotřebě energií, významný vliv
na snižování nákladů má i pokles cen stavebních prací. Na druhé straně se nám
daří zvyšovat výnosy ze zakázek realizovaných nad rámec provozní smlouvy,
na základě vyhraných výběrových řízení či individuálních objednávek. Přestože
cenový vzorec stanovený Evropskou komisí, platný na našem provozovaném
území od roku 2011, požaduje každoroční růst položky určené na obnovu
vodohospodářské infrastruktury, stabilizací nákladů a vyššími výnosy
ze zakázek budeme moci tomuto požadavku dostát i bez navýšení vodného
a stočného, které z výpočtu vzorce vychází,“ doplnil Antonín Jágl, ředitel
Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.
„Sdružení plánuje v příštím roce investovat do vodohospodářské infrastruktury
členských obcí více než dvě stě milionů Kč. Rok 2015 bude pro nás především
rokem strategických investic do budoucnosti pro zvýšení zabezpečení
zásobování pitnou vodou, i v souvislosti s případnými klimatickými změnami.
Pokračovat budou také investice do modernizace a intenzifikace čistíren
odpadních vod a rozšiřování kanalizačních sítí,“ informoval Josef Hora.
„Na úpravně vody Březová, která je zdrojem Oblastního vodovodu Karlovarska
zásobujícího pitnou vodu třetinu obyvatel Karlovarského kraje, se v roce 2015
dokončí instalace třetího stupně úpravy, tzv. ultrafiltrace. Tato technologie, která
pomocí membrán odstraňuje mikrobiologické znečištění vody, je ve světě běžně
používaná, v České republice však půjde o její vůbec první využití na takto
velké úpravně. Úpravna se tak technologicky připraví i na možné zhoršení
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biologické kvality surové vody ve Stanovické nádrži. Navíc bude moci
v případě potřeby okamžitě začít upravovat vodu z rezervního zdroje – řeky
Ohře, odkud se na úpravnu vybuduje nový přívodní řad. Spolehlivost
zásobování pitnou vodou se dále zvýší postupným zdvojováním zařízení
hlavních rozvodů vody. V roce 2015 tak bude například v Karlových Varech
vystavěn nový kapacitnější zásobní řad z Tuhnic do Staré Role a bude rozšířen
vodojem v Hřbitovní ulici,“ vysvětlil Antonín Jágl.
„V oblasti odpadních vod bude nejvýznamnější investicí modernizace kalové
koncovky na čistírně odpadních vod v Drahovicích. S cílem snížení nákladů
na transport kalů se zde bude instalovat moderní technologie na sušení kalů,
která sníží objem odvážených kalů až o tři čtvrtiny. Pokračovat bude
i napojování dosud neodkanalizovaných obcí na modernizované a rozšířené
centrální čistírny odpadních vod. Například Děpoltovice budou napojeny
na čistírnu v Nové Roli a Mírová na čistírnu v Chodově. Obdobně se plánuje
napojení Abertam na čistírnu v Perninku po jejím rozšíření a také
odkanalizování Dražova do Stanovic. Na Tachovsku bude dokončena
rekonstrukce kalové koncovky na úpravně vody Svobodka s přečerpáním kalů
z úpravny do kanalizačního systému města Tachov, podobná rekonstrukce se
chystá i na úpravně vody Milíkov. Připravena je i řada dalších investic, realizace
některých z nich však bude záviset na tom, zda se podaří získat podporu
z dotačních programů,“ dodal Antonín Jágl.
Uváděná cena vodného a stočného 72,55 Kč za metr krychlový je průměrná
cena, vypočítaná z celkových výnosů a fakturovaného množství pitné resp.
odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno ve dvousložkové formě. Jeho
pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, cena vodného v této
pohyblivé části bude 36,03 Kč, cena stočného 27,73 Kč včetně DPH za m3.
K této ceně se připočítává pevná složka, která se určuje jako roční pevná platba
podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak
u různých odběratelů liší a uváděná průměrná cena odpovídá ceně, jaká by byla
účtována v případě jednosložkového vodného a stočného. Podrobný ceník
vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici
na www.vodakva.cz.
Členské obce sdružení:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Benešovice, Bezdružice, Bochov,
Bor, Božičany, Boží Dar, Březová, Bublava, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Čichalov,
Dalovice, Děpoltovice, Erpužice, Hájek, Halže, Horní Blatná, Horní Slavkov,
Hory, Hroznětín, Chodov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Chyše, Jáchymov,
Jenišov, Karlovy Vary, Kladruby, Kokašice, Kolová, Konstantinovy Lázně,
Kovářská, Krásné Údolí, Krásný Les, Kryštofovy Hamry, Kyselka, Lestkov,
Lišany, Loučná pod Klínovcem, Lužná, Merklín, Mezholezy, Měděnec, Milíře,
Mírová, Nová Role, Nová Ves, Nové Hamry, Obora, Ostrov,
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Ostrov u Bezdružic, Ošelín, Otovice, Otročín, Pernink, Pila, Prameny, Přimda,
Pšov, Rozvadov, Sadov, Stanovice, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stráž nad
Ohří, Stružná, Stříbro, Studánka, Svojšín, Štědrá, Tachov, Tatrovice, Teplá,
Teplička, Tisová, Toužim, Útvina, Valeč, Vejprty, Velichov, Verušičky,
Vojkovice, Vrbice, Zadní Chodov, Zhoř a Žlutice.

BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu 2015 se dožívají
významného životního jubilea
tito naši občané:

Kalista Václav
Wenzlová Libuše
Státník Helmut
a
Čapková Jitka
Našim jubilantům přejeme
do dalších let hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

Městský úřad Bezdružice, oddělení kultury a SPOZ
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Foto z archivů - Zimní radovánky
K zimě patří sníh a mráz a s tím spojené sporty a radovánky. V současnosti se
zdá být téměř nemožné, že se v minulosti daly zimní sporty pěstovat
i v Bezdružicích a jejich okolí. V 50. letech se tu konaly závody v běhu
a dokonce i ve skoku na lyžích. Dnešní snímky nejsou ale tak staré a všechny
jsou naskenovány již z barevných diapozitivů. Foto lyžařů je z mého archivu
a vzácné diapozitivy, zachycující dětský maškarní rej na dnes již neexistujícím
bezdružickém kluzišti, zapůjčila paní Jindrová. Hrál se tu samozřejmě také
hokej, často i za umělého osvětlení. Snad právě proto jsem se zatím nesetkal
s žádnou fotografií, na níž by byli bezdružičtí hokejisti na kluzišti zachyceni.
Neleží takové fotky třeba někde u vás?
Jiří Bízek
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Za zvířátky na ,,ŠPIČÁK“
V úterý 16. 12. 2014 jsme uskutečnili poslední výpravu v rámci
projektu ,,Naše krajina z ptačí perspektivy“.
My, mazáci z 3., 4. a 5. třídy, jsme vyšli od školy s prvním zvoněním natěšení,
jak budeme připravovat trasu pro své menší kamarády z MŠ a 1. a 2. třídy.
Cestu jsme značili oranžovými fáborky a tam, kde čekal na splnění úkol, jsme
přidali ještě fáborek fialový. Protože se všechny úkoly týkaly ptačí říše, byly
menší děti oblečeny do ,,opeřených“ vestiček, které jsme jim v rámci
pracovních činností společnými silami vyrobili. Cestou jsme si samozřejmě
připravené úkoly rovněž plnili, abychom věděli, zda je mladší kamarádi
zvládnou. Zpívali jsme písničky o ptáčcích, tančili ptačí taneček, naučili se
básně o tažných a stálých ptácích, které nás zároveň i poučily. I naše zručnost
se hodila, neboť vytvořit nějakého ptačího zástupce pouze z toho, co nám
příroda nabídla, nebylo zrovna jednoduché. Přesto se kolem nás objevili
po krátké chvilce špačci, vrabci i moudré sovy. Jelikož jsme zaslechli z dálky
známé hlásky našich pronásledovatelů, vyprázdnili jsme obsahy svých
batůžků – tatranky, uzeninky a mazané pečivo do svých bříšek, žaludy,
kaštany, tvrdé rohlíky a chléb, lojové zvonky, ba i šrot jsme rozmístili
na místě, kde kdysi stával krmelec, a rychle jsme se ,,uložili k zimnímu
spánku“ do blízké rokliny. Skřítek Špicberkus nás totiž začaroval a ze spánku
nás mohla probudit pouze písnička od dobrých kamarádů. Samozřejmě, že
zpívali nádherně, a my se pomalu probudili. Na šťastné shledání jsme si
zapálili prskavky štěstí a přáli si i pro zvířátka krásné Vánoce.
Cestou zpět jsme si ještě přeříkali nové básničky, a kdo z Vás má chuť, může
se je naučit také.
Tažní ptáci

Stálí ptáci

Do dálek na podzim letí,
zamáváme jim teď, děti.
Čápovi, skřivanu, kukačce,
vlaštovce a také jiřičce.
Zazpíváme jim písničku,
na jejich dalekou cestičku.

V zimě se choulí pod stromem,
vrabci a také kosové.
Strakapoud dělá sestřičku,
a léčí s datlem vrbičku.
Sýkorky zobají lojové hrudky,
nasypme všem něco do budky.

Mazáci z 3., 4. a 5. třídy a naši mladší kamarádi
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SPORT
Oddíl ledního hokeje
12. kolo
Jiskra Bezdružice : HC Zbiroh B

8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Sestava: Kocourek - Šmat, Hlaváč, Horna, Semerád, Vacata - Daliman,
Bottcher, Janota - Petřina, Seknička, Marek Kalista
Góly: 4x Bottcher, 2x Janota, Daliman, Seknička
Od začátku zápasu měli Kohouti navrch, ale hostující gólman se překonával.
Ve druhé třetině bránícím hostům docházely síly a hokejisté Jiskry se začali
prosazovat střelecky. V poslední části hry předváděli Bezdružičtí pěkné
hokejové akce a padaly další branky.
Petr Kalista, vedoucí mužstva: „Dnes nebylo od pr vní minuty pochyb
o vítězi, kluci předváděli pěkné hokejové akce a přišly i góly, které nám tolik
chyběly v 1. části soutěže. Toto je už třetí vítězství v řadě a doufám, že vítězná
série bude pokračovat."
11. kolo
Panasonic Plzeň : Jiskra Bezdružice

5:10

(2:4, 1:3, 2:3)

Sestava: Reiss - Horna, Semerád - Vacata, Hlaváč - Daliman, Bottcher, Janota Petřina, Seknička, Marek Kalista
Góly: 4x Janota, 2x Semerád, 2x Bottcher, Daliman, Hlaváč
Kohouti se rychle ujali vedení dorážkou Semeráda a brankami Janoty,
Bottchera a znovu Semeráda vedli po 1. třetině 4 : 2. Domácí dorazil kuriózní
gól, když při signalizovaném trestu opustil domácí brankář svou klec a obránce
při rozehrávce však nezpracoval kotouč a ten skončil v prázdné svatyni.
V poslední části hry domácí snížili z nařízeného trestného střílení, ale Kohouti
si třemi brankami vítězství pohlídali.
Petr Kalista, vedoucí mužstva: „Utkání to vůbec nebylo jednoduché,
museli jsme opět poctivě bránit, soupeř velmi dobře bruslil. Potvrdilo se, že
soutěž je velmi vyrovnaná. Můžeme s každým vyhrát, ale i prohrát.
10. kolo
Jiskra Bezdružice : HC Holýšov B

5:1

(4:1, 0:0, 1:0)

Sestava: Kocourek - Horna, Semerád - Vacata, Hlaváč - Daliman, Bottcher,
Šmat - Kalista Marek, Seknička, Petřina
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Góly: 3x Bottcher, 2x Daliman
Úvod zápasu Kohoutům moc nevyšel, když si Kocourek nešťastně srazil
do brány odražený kotouč od zadního mantinelu. Pak však domácí začali
přebírat iniciativu. Při chuti byl zvláště Bottcher. Několikrát hráče Holýšova
podržel i brankář Ticha, bývalý hráč Jiskry. V poslední části hry si už
Bezdružičtí vedení pohlídali a zaslouženě zvítězili.
Petr Kalista, vedoucí mužstva: „Konečně jsme hr áli zodpovědně dozadu,
dobře jsme bránili a začali jsme proměňovat vyložené šance, což se nám
v minulých zápasech nedařilo."
9. kolo
Apolo Kaznějov B - Jiskra Bezdružice 8:2

(6:0,2:0,0:2)

Sestava: Kocourek - Šmat, Hlaváč, Horna, Semerád, Vacata - Daliman, Bottcher,
Janota - Petřina, Seknička, Marek Kalista
Góly : 2x Bottcher,
Odvety nezačaly pro Kohouty dobře. Na zápas s lídrem soutěže je třeba rychle
zapomenout. Od začátku nebylo pochyb o vítězi a jen Böttcher byl schopen se
prosadit, bohužel ale až v samotném závěru, kdy korigoval debakl dvěma góly.
Petr Kalista, vedoucí mužstva: „Soupeř byl jasně lepší. Nedař ilo se
Kocourkovi a i proto skóre utěšeně rostlo v náš neprospěch“.
8. kolo
Jiskra Bezdružice – Čechie Příkosice 7:8

(4:0,1:6,2:2)

Sestava: Reiss - Horna, Semerád - Vacata, Hlaváč - Daliman, Bottcher, Janota Petřina, Seknička, Marek Kalista
Góly: 3x Janota, 3x Böttcher, Daliman,
Neskutečné drama sehráli Kohouti s tradičním soupeřem. Po perfektním výkonu
v první třetině přišel krutý propadák ve druhé. V závěru se domácí snažili
o první vítězství, ale bohužel neudrželi ani remízu.
Petr Kalista, vedoucí mužstva: „Kluci si mysleli, že mají vítězství v kapse.
Soupeř však ukázal kvalitu a ani gólostroj první pětky k bodům nepomohl.
Na druhou stranu jsme konečně předvedli kvalitní výkon a protrhli jsme
i střeleckou smůlu.
Ing. Petr Kalista
za oddíl ledního hokeje
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Nabízíme rekvalifikační kurzy masér,
pedikúra,
manikúra
a nehtová modeláž, akreditováno
MŠMT ČR. Dále 25 druhů
doškolovacích kurzů pro maséry reflexní terapie, lymfatická masáž,
baňkování a mnoho dalších.
Individuální termíny výuky!
Více na www.vip-relax.cz, tel. 604238911

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2015 popřál
pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky
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Přijďte si zasportovat do Bezdružic
Squashová hala a posilovna v Bezdružicích je otevřena každý den.
Objednávky na tel. čísle 721 546 638, 374 629 303 u p. Steinerové.
Ceny za 1 hodinu:
Pronajmutí haly 120 Kč
Půjčení rakety
20 Kč
Půjčení míčku
10 Kč
Posilovna
50 Kč

Tělocvična a víceúčelové venkovní hřiště se pronajímají dle domluvy na tel. čísle:
- tělocvična
- hřiště

720 377 232 u p. Šaškové
721 546 638 u p. Steinerové

Ceny za 1 hodinu:
Tělocvična
300 Kč
Hřiště bez osvětlení
100 Kč
Hřiště s osvětlením
150 Kč

Vydává: Město Bezdružice
Městský úřad Bezdružice
ČSA 196, 349 53 Bezdružice
tel.: 374 630 511
fax: 374 630 522
e-mail: mesto@bezdruzice.cz.
www.bezdruzice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 11028.
Redakční rada: Mgr. Jan Soulek, Lumír Kadlec,
Jiří Bízek, Petr Maroušek, Martin Kadeřávek, Vladimíra Havlíková.
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