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Vážení občané,
dovoluji si Vás přivítat v úvodu roku 2016. Všech dvanáct měsíců se vystřídalo a po velmi rušném a pro rozvoj našeho města nebývale úspěšném roce otevíráme nový kalendář roku, který bude rokem přestupným, tedy o jeden den
delším. Než začneme postupně otáčet stránky nového kalendáře, pojďme si
připomenout významné události roku 2015.
Rok 2015 byl pro naše město rokem velmi úspěšným na realizaci projektů
podpořených dotacemi z fondů Evropské unie. O všech projektech jste sice
byli průběžně informováni, nicméně si nyní dovolím krátkou rekapitulaci.
Zaměření Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je z názvu zcela
jednoznačné. V polovině roku 2015 byl po nemalých peripetiích dokončen
projekt, jehož výsledkem je zcela nová zahrada v naší mateřské škole. Zaznamenal jsem mnoho kladných ohlasů a už nyní se nemohu dočkat jara, až zahrada rozkvete a ukáže se v plné kráse. Řečí čísel můžeme projekt vyjádřit následovně – celkové náklady činily 3 087 391,60 Kč; dotace z OPŽP dosáhla
hodnotu 2 238 337,70 Kč; z rozpočtu města bylo uhrazeno celkem
849 053,90 Kč. Pro oživení paměti si dovolím připomenout, že z OPŽP jsme
v letech 2008-2009 provedli nejen výměnu topného systému, ale také kompletní zateplení komplexu budov v areálu naší mateřské školy.
Na rozdíl od Operačního programu Životní prostředí byl Regionální operační
program Jihozápad (ROP) ve svém zaměření mnohem pestřejší. Nám se
z tohoto programu povedlo získat dotace na rekonstrukce místních komunikací a na vybudování nových odborných učeben v naší základní škole.
Úspěšná realizace projektu „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku
včetně návsi“ přinesla nejen novou příjezdovou komunikaci a novou podobu
návsi. Přidanou hodnotou tohoto projektu bylo zavedení školní autobusové
dopravy. V novodobé historii první autobus přijel do Kamýku v pondělí
21. září krátce před tři čtvrtě na osm. Aktuálně tři školou povinní chlapci tak
mají mnohem snazší cestu za základním vzděláním. Finanční výsledek projektu vypadá takto: celkové náklady 2 648 682,52 Kč; dotace z ROP Jihozápad
1 828 393,53 Kč; dotace z programu Podpora stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 200 000 Kč; vlastní zdroje města Bezdružice 620 288,99 Kč.
Realizace projektu „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí
Sluneční“ přinesla zcela zásadní změnu pro každodenní život necelé jedné třetiny obyvatel Bezdružic. Nově rekonstruované komunikace, nové vybudované
komunikace, nová parkovací místa, moderní a finančně úsporné veřejné osvětlení slouží nejen obyvatelům bytových domů Na Sídlišti od počátku června.
A jak tento projekt dopadl finančně? Celkové náklady se zastavily na hodnotě
10 064 306,03 Kč. Dotace z ROP Jihozápad činila 7 218 392,83 Kč. Vlastní
podíl města dosáhl částky 2 845 913,20 Kč. K úplné spokojenosti bude ještě
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dle finančních možností města nutné dokončit povrch parkoviště u domu
č. p. 247-248. Revitalizace zeleně v celém prostoru ulice Na Sídlišti je zcela nepochybně také velmi důležitá. Bohužel v tomto případě se příprava revitalizace
zeleně setkala s negativním postojem nemalé části zastupitelstva. Ale i to se
snad podaří v brzké době překonat a celý prostor ulice Na Sídlišti bude dokončen ke spokojenosti všech obyvatel.
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta se začala připravovat v roce 2004. Pozorné čtenáře upozorňuji, že se nejedná o tiskovou chybu či zrakový klam, ale
o skutečnost. Nechci nikoho zatěžovat celou anabází přípravy rekonstrukce náměstí a tak si připomeňme jen události posledních dvanácti měsíců. Smlouva
o dílo na realizaci 1. etapy byla podepsána v první polovině ledna. Stavba byla
dokončena v polovině června. Celkové náklady 1. etapy dosáhly částky
11 814 880,78 Kč. Dotace z ROP Jihozápad dosáhla hodnoty 9 652 555,44 Kč.
Z vlastního rozpočtu uhradilo město Bezdružice částku 2 162 325,34 Kč.
ROP Jihozápad měl ve svém spektru oblastí podpory také školství.
V předchozích letech byly pokusy o získání dotace na modernizaci naší školy
neúspěšné. Až v rámci 34. výzvy se nám podařilo projekt s názvem „Názorně,
a proto zábavně“ připravit tak, že byl schválen k finanční podpoře. V období
od dubna do června se k nepoznání změnily tři učebny. Počínaje školním rokem
2015/2016 tak mají žáci naší školy k dispozici moderní učebny pro výuku jazyků, chemie, fyziky a přírodopisu. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na hodnotu 3 436 129,70 Kč. K dotaci ve výši 2 293 091,80 Kč muselo město za svého
rozpočtu uvolnit částku 1 143 037,90 Kč.
Na konci listopadu roku 2014 byla trochu nečekaně vyhlášena v pořadí 35. výzva na předkládání žádostí o podporu z ROP Jihozápad. O dotaci v maximální
výši 95% se mohly ucházet projekty zaměřené na rekonstrukce místních komunikací. I přes určitou časovou tíseň se nám podařilo v termínu do 22. prosince
2014 připravit a podat žádost o dotaci na 2. etapu rekonstrukce našeho náměstí.
Po zveřejnění výsledků hodnocení projektů se náš projekt ocitl mezi náhradníky
na 13. místě. V průběhu července bylo k podpoře schváleno sedm náhradních
projektů. Mnoho dalších náhradníků včetně nás ještě několik týdnů doufalo, že
by i na ně mohla dojít řada. Bohužel na počátku druhé poloviny října nám bylo
telefonicky sděleno, že další dotace z ROP Jihozápad se již rozdělovat nebudou.
S ohledem na rozsah předpokládaných úprav náměstí bylo netradičně v pondělí
3. srpna na zasedání zastupitelstva rozhodnuto, že zahájíme částečnou realizaci
2. etapy rekonstrukce náměstí v rozsahu, na který nám bude Česká spořitelna,
a s. ochotna poskytnout úvěr v případě, že dotaci nezískáme. V polovině září
firma STRABAG, a. s. zahájila práce a dnes se již můžeme na vlastní oči přesvědčit, co znamenala částečná realizace 2. etapy rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta. Osobně jsem přesvědčen, a pozitivní ohlasy místních i přespolních to
potvrzují, že se rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta vydařila. I přes skuteč4
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nost, že bude rozpočet města v několika dalších letech zatížen splátkami úvěru
v celkové výši 10,5 mil. Kč, je možné konstatovat, že rozhodnutí zastupitelstva
bylo velmi správné. K úplné spokojenosti ještě ale chybí dokončit osazení více
než padesáti sloupků, které budou plnit dvě role. Na vjezdu z ulice ČSA již nyní
sloupky vymezují prostor pro motorová vozidla a chodce. V prostoru před obchodem s potravinami na rohu náměstí a před hospodou „U SPARŤANA“ a dále
na protilehlé straně vozovky budou sloupky zabraňovat najíždění motorových
vozidel na plochy určené pouze pro pěší. V dalších částech náměstí budou
sloupky označovat parkovací stání. Parkovací stání jsou vyznačena rozdílnou
skladbou dlažby a při pozorném pohledu jsou viditelná. Několik kolmých parkovacích stání je připraveno podél jižní fronty domů počínaje domem č. p. 50
(Rakovi) a konče domem č. p. 41 (Čapkovi). Dalších osm parkovacích stání je
vyznačeno v ploše před bývalou provozovnou Kovodružstva. Pomocí sloupků
budou tato parkovací místa jednoznačně vymezena sloupkem umístěným uprostřed na konci parkovacího místa. K osazení všech sloupků by v závislosti
na povětrnostních podmínkách mělo dojít nejpozději do konce ledna. Při parkování podél jižní fronty domů by ale již v tuto chvíli měli všichni řidiči respektovat skutečnost, že plochy určené výhradně pro pěší jsou dlážděné menšími dlažebními kostkami a na tyto by motorová vozidla neměla vjíždět. K parkování
pochopitelně nejsou určeny vjezdy do jednotlivých domů a zcela jednoznačně se
parkovat nesmí na autobusových zastávkách. Věřím, že do osazení sloupků budou všichni řidiči tato základní pravidla dodržovat a nebudou bránit chodcům
v průchodu kolem jižní fronty domů a především nebudou k parkování používat
autobusové zastávky. Pro pohyb chodců a motorových vozidel platí od 15. prosince nová pravidla. Celý prostor náměstí je označen dopravní značkou „Obytná
zóna“. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích mohou chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. Pro zvýšení bezpečnosti chodců budou v některých částech náměstí osazeny sloupky. Zcela zásadní pro provoz motorových vozidel je změna
pravidel přednosti v jízdě. V celém prostoru náměstí platí „pravidlo pravé ruky“.
Na náměstí není žádná hlavní ani žádná vedlejší silnice. Věřím, že vzájemnou
ohleduplností a respektováním daných pravidel se vyhneme případným dopravním problémům. Pro úplnost ještě dodávám, že náklady na stavební práce
při částečné realizaci 2. etapy rekonstrukce náměstí dosáhly výše
10 615 713,20 Kč.
Z uvedeného výčtu projektů je zřejmé, že v roce 2015 hospodařilo město
s rekordním rozpočtem. Je třeba také konstatovat, že z pohledu rozvoje města
byl rok 2015 naprosto mimořádný a že něco podobného se v dohledné době ne5
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bude opakovat.
Všem čtenářům Bezdružického zpravodaje a všem ostatním přeji úspěšné vykročení do roku 2016, pevné zdraví a osobní pohodu.
Jan Soulek, starosta města

Práce starosty, rady města a zastupitelstva města
prosinec 2015
1. 12. 2015
Starosta se v Hrádku u Rokycan zúčastnil jednání správního výboru Sdružení
měst a obcí Plzeňského kraje.
3. 12. 2015
Dopoledne se starosta v Plzni zúčastnil společného jednání správní rady a dozorčí rady Regionální rozvojové agentury, o. p. s.
4. 12. 2015
Za účasti starosty se od 9:00 hodin konala v Karlových Varech Valná hromada
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
7. 12. 2015 - 28. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 15. 1. 2016.
3. Informace o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa
Haranta – 2. etapa“.
4. Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.
5. Program 16. zasedání ZM dne 16. 12. 2015.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 2006 v katastrálním
území Zhořec u Bezdružic ke dni 31. 12. 2015 dle přílohy č. 2 b).
3. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2006 o výměře 279 m2, druh pozemku
zahrada v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za účelem zřízení zahrady za roční nájemné 1 Kč/m2.
4. Uzavření nájemní smlouvy č. 9/2015 o nájmu části pozemku parc. č. 93/1
o výměře 165 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice
na dobu určitou do 30. 6. 2016 dle přílohy č. 2 d).
5. Uzavření nájemní smlouvy č 10/2015 o nájmu části pozemku parc. č. 94/1,
6
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druh pozemku zahrada a části pozemku parc. č. 97/1, druh pozemku ostatní
plocha o celkové výměře 210 m2 v katastrálním území Bezdružice za účelem
zřízení rekreační zahrady za roční nájemné 210 Kč.
6. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 8/2011 uzavřené dne 29. 3. 2011
o pronájmu pozemku parc. č. 1266/6 v katastrálním území Bezdružice.
7. Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 3 + 1 ke dni 15. 1. 2016.
8. Přidělení bytu č. 3, Na Sídlišti 245, Bezdružice o dispozicích 3 + 1
od 16. 1. 2016.
9. Smlouvu o nájmu bytu na byt č. 3, v ulici Na Sídlišti 245, 349 53 Bezdružice
s účinností od 16. 1. 2016.
10. Neprodloužit smlouvu o nájmu bytu ze dne 23. 9. 2014 na byt č. 11,
Na Sídlišti 260, 349 53 Bezdružice.
11. Neprodloužit smlouvu o nájmu bytu ze dne 13. 8. 2012 na byt č. 12,
Na Sídlišti 261, 349 53 Bezdružice.
12. Udělení souhlasu s umístěním sídla pro Základní organizaci Českého svazu
včelařů, z. s., Bezdružice v domě čp. 30, 349 53 Bezdružice.
13. Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a o nájmu pozemků p. p. č.
902/1 o výměře 5 788 m2, p. p. č. 902/2 o výměře 2 204 m2, st. p. č. 51
o výměře 319 m2, budovy č. p. 33 na st. p. č. 51 vše v k. ú. Křivce, p. p. č.
670/1 o výměře 4 966 m2, p. p. č. 670/2 o výměře 867 m2, p. p. č. 670/3
o výměře 1 335 m2 vše v k. ú. Bezdružice za roční nájemné 1 000 Kč.
14. Plán nákladů a výnosů Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy Bezdružice, příspěvková organizace na rok 2016.
15. Odměnu ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké
školy Bezdružice za rok 2015.
16. Smlouvu o výpůjčce se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova
1, 301 00 Plzeň na bezplatné užívání kontejneru Abroll 24 m3.
17. Ukončení smluvního vztahu se společností Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272,
DIČ: CZ29283272 v souladu s článkem VI. Ukončení smluvního vztahu
Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu uzavřené dne
16. 10. 2013.
18. ZO ČSCH Bezdružice pořádání propagační výstavy drobného hospodářského zvířectva ve dnech 7. 5. a 15. 10. 2016.
19. ZO ČSCH Bezdružice bezplatné kopírování tiskopisů a formulářů potřebných k zajištění chodu organizace v roce 2016.
20. Návrh na vyřazení DDHM Kulturní dům Bezdružice v celkové hodnotě
4 480,28 Kč.
21. Návrh na vyřazení DDHM MěÚ Bezdružice v celkové hodnotě
7
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17 297,80 Kč.
22. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 490140658 programového vybavení
CODEXIS® OBEC uzavřený se společností ATLAS consulting spol. s r.o.,
Výstavní 292/13, 709 06 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 12 c).
23. Nabídku společnosti Galileo Corporation, s. r. o., Březenecká 4808,
430 04 Chomutov na rozšíření internetových stránek města (sociální sítě
a pranostiky) za cenu 8 500 Kč bez DPH.
24. Peněžitý dar ve výši 2 125 Kč na nákup knih a drobného materiálu
do Knihovny Kryštofa Haranta.
25. Plán jednání RM na I. pololetí v r. 2016.

D. Rada města doporučuje:
1. Zastupitelstvu města Bezdružice neschválit záměr prodeje části pozemku
č. 93/1 o výměře cca 165 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním území
Bezdružice za kupní cenu 40 Kč/m2.
2. Zastupitelstvu města schválit plán zasedání ZM na I. pololetí v r. 2016.

E. Rada města neschvaluje:
1. Nabídku účasti na projektu encyklopedie městské heraldiky od KAM
po Česku, z. s., Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
9. 12. 2015
Od 17:00 hodin se starosta v Plzni zúčastnil semináře na téma „Komunitní vzdělávání“.
14. 12. 2015
Od 13:00 hodin se starosta v Plzni zúčastnil jednání Komise Rady Plzeňského
kraje pro regionální rozvoj a fondy EU.
15. 12. 2015
V dopoledních hodinách proběhla kamerová zkouška nově vybudované dešťové
kanalizace na náměstí Kryštofa Haranta.
16. 12. 2015
U Krajského soudu v Českých Budějovicích se uskutečnilo jednání ve věci žaloby města Bezdružice proti Ministerstvu financí ČR proti rozhodnutí ze dne
01. 09. 2014 čj. MF-29233/2013/55-1204.
16. 12. 2015 - 16. zasedání Zastupitelstva města Bezdružice

A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 11. 11. 2015.
3. Informace o realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta –
2. etapa“.
4. Informace o řešení problémů vyplývajících z auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
8
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5.
6.
7.
8.

Informace o přípravě a realizaci projektů.
Zprávu o činnosti finančního výboru.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Informace o průběhu soudního jednání ve věci motorového vozu
M 131.1386.

C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1992 o výměře cca 480 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku jiná plocha v katastrálním území Zhořec u Bezdružic za kupní cenu 100 Kč/m2.
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0010758/VB/1, Bezdružice,
TC, zahrady Plzeňská, kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.
5. Rozpočtové opatření č. 12/2015.
6. Přebytkový rozpočet města na rok 2016.
7. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 9 b).
9. Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2016.
10. Přidělení půjčky z FRB ve výši 50 000 Kč na výměnu topných těles v domě
nebo v bytě.
11. Koncept zápisu do kroniky města za rok 2014.
12. Plán zasedání Zastupitelstva města Bezdružice na 1. pololetí roku 2016.

E. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Záměr prodeje části pozemku č. 93/1 o výměře cca 165 m2, druh pozemku
zahrada, využití pozemku zahrada v katastrálním území Bezdružice za kupní
cenu 40 Kč/m2.
16. 12. 2015 - 29. jednání Rady města Bezdružice

A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 4 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 ke dni 31. 12. 2015.
3. Znění dopisu společnosti Energie Pro s. r. o., K Haltýři 686/13, 181 00 Praha
8 - Troja ve věci neplatnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie.
4. Znění dopisu společnosti Energie Pro s. r. o., K Haltýři 686/13, 181 00 Praha
8 - Troja ve věci neplatnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky zemní9
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ho plynu.

C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 4 v domě čp. 245 v ulici
Na Sídlišti, Bezdružice o dispozicích 2 + 1 ke dni 31. 12. 2015.
3. Přidělení bytu č. 4, Na Sídlišti 245, Bezdružice o dispozicích 2 + 1
od 1. 1. 2016.
4. Nájemní smlouvu na byt č. 4, v ulici Na Sídlišti 245, 349 53 Bezdružice
s účinností od 1. 1. 2016.
5. Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 8/2011, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku v KD v Bezdružicích dne
16. 1. 2016 v době od 20:00 do 04:00 hod následujícího dne.
6. Revokaci usnesení č. 28/C17/2015.
7. Odstoupení od smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu uzavřené dne 16. 10. 2013 se společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná
společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272,
DIČ: CZ29283272 formou odstoupení od smlouvy dle přílohy č. 4 a).
8. Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN
se společností Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4,
IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376.
9. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
pro hladinu NN se společností Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a,
140 00 Praha 4, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376.
10.Uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3535121762 se společností
FLEA s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ: 28049802,
DIČ: CZ28049802.
11.Uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3535121763 se společností
FLEA s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ: 28049802,
DIČ: CZ28049802.
12.Uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3535121764 se společností
FLEA s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ: 28049802,
DIČ: CZ28049802.
17. 12. 2015
Od 16:00 hodin proběhlo ve Slavicích Valné shromáždění MAS Český Západ,
z. s.
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23. 12. 2015
V 9:00 hodin bylo zahájeno kolaudační řízení stavby „Rekonstrukce náměstí
Kryštofa Haranta – 2. etapa“.
Jan Soulek, starosta města

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Bezdružice
jsou plánována ve středu od 17:00 hodin
v klubovně Kulturního domu v Bezdružicích
v těchto termínech:
27. 1. 2016
24. 2. 2016
30. 3. 2016
27. 4. 2016
18. 5. 2016
22. 6. 2016
(změny termínů a místa konání vyhrazeny).

Nezapomeňte
na předplatné Bezdružického zpravodaje
na rok 2016,
které můžete uhradit v podatelně MěÚ Bezdružice
od 4. 1. 2016.

11
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Kalkulace dvousložkového vodného a stočného
od 1. 1. 2016
Pohyblivá složka vodného:31,90 Kč/m3 (bez DPH); tj. 36,69 Kč/m3 včetně 15% DPH
Pohyblivá složka stočného:24,68 Kč/m3 (bez DPH); tj. 28,38 Kč/m3 včetně 15% DPH
Celkem:
56,58 Kč/m3 (bez DPH); tj. 65,07 Kč/m3 včetně 15% DPH
Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h)
vodné
stočné
celkem
1,5
882,840,1 722,- Kč (bez DPH); 1 980,30 Kč s DPH
2,5
1 499,1 438,2 937,- Kč (bez DPH); 3 377,55 Kč s DPH

Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné
i stočné:
pevná složka:
1 722,00 Kč (bez DPH);
1 980,30 Kč (s DPH)
pohyblivá složka: 56,58 x 160 = 9 052,80 Kč (bez DPH);
10 410,72 Kč (s DPH)
celkem:
10 774,80 Kč (bez DPH);
12 391,02 Kč (s DPH)
PRO SROVNÁNÍ
Kalkulace dvousložkového vodného a stočného od 1. 1. 2014 (v roce 2015 se cena neměnila)

Pohyblivá složka vodného: 31,33 Kč/m3 (bez DPH); 36,03 Kč/m3 (s DPH)
Pohyblivá složka stočného: 24,11 Kč/m3 (bez DPH); 27,73 Kč/m3 (s DPH)
Celkem:
55,44 Kč/m3 (bez DPH); 63,76 Kč/m3 (s DPH)
Pevná složka vodného (podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru):
průtok (m3/h)
vodné
stočné
celkem
1,5
882,816,- 1 698,- Kč (bez DPH); 1 952,70 Kč (s DPH)
2,5
1 502,- 1 388,- 2 890,- Kč (bez DPH); 3 323,50 Kč (s DPH)
Příklad výpočtu ceny:
Domácnost v rodinném domku (vodoměr s průtokem 1,5 m3/h), odběr 160 m3/rok, vodné
i stočné:
pevná složka:
1 698,00 Kč (bez DPH);
1 952,70 Kč (s DPH)
pohyblivá složka: 55,44 x 160 = 8 870,40 Kč (bez DPH);
10 200,96 Kč (s DPH)
celkem:
10 568,40 Kč (bez DPH);
12 153,66 Kč (s DPH)
Další informace nejen k cenám vodného a stočného najdete na www.vodakva.cz
Jan Soulek, starosta města
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2016
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 delší než 90 dnů
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců jednorázovou úhradou do 31. 3. 2016 nebo pololetně ve dvou
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. 2016 a do 31. 7. 2016
pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kter ých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba jednorázovou úhradou do 31. 3. 2016
Poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo bezhotovostním převodem na účet města Bezdružice č. ú.:
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 následujícího měsíce, 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 zakládajících nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku.
- Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
- Dojde-li k změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
13
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je př ipr avena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Bezdružice a dále na internetových stránkách města
Bezdružice: www.bezdruzice.cz

Provozní doba sběrného dvora v Bezdružicích
ul. Úterská

Sobota: 15:00 – 17:00 hod
Neděle: 09:00 – 11:00 hod

Od 4. 1. 2016 je možné vyzvednout na MěÚ
v Bezdružicích známky pro vývoz sběrných nádob
na komunální odpad pro rok 2016.
Do 31. 1. 2016 bude svozová firma vyvážet nádoby i se známkami pro rok 2015.
Od února 2016 je nutné mít novou známku.

Jaroslava Urbánková
referentka životního prostředí
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SAMOVÝROBA DŘEVA Z NELESNÍ ZELENĚ
Město Bezdružice nabízí samovýrobu dřeva z nelesní zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města Bezdružice dle ceníku schváleného Radou města
Bezdružice:
HMOTNATOST

-0,19

-0,49

-1,00

Var. A Samovýrobce provádí těžbu,
odvoz dříví a úklid klestu

5 Kč/m3

Var. B Samovýrobce provádí pouze
těžbu a odvoz dříví, úklid
klestu zajišťuje město

70 Kč/m3 110Kč/m3 170Kč/m3

1,00+

40 Kč/m3 100 Kč/m3 120 Kč/m3
190Kč/m3

Var. C Zájemce kupuje již vyrobené
3
dříví, těžbu a manipulaci dří- 450 Kč/m
ví zajišťuje město

Lokalita: Řešín, Zaječí rybník, p.p.č. 644 a 651

10 ks topol osika (9,66 m3) – hmotnatost 0,966
Var. A – 966 Kč bez DPH, DPH 203 Kč, 1 169 Kč vč. DPH
4 ks topol osika-padlé ve vodě (3,98 m3) – hmotnatost 0,99
Var. A – 398 Kč bez DPH, DPH 84 Kč, 482 Kč vč. DPH
Písemné nabídky mohou zájemci zasílat na adresu:
Městský úřad Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, email: zivotni@bezdruzice.cz, a to nejpozději do 5. 1. 2016.
Další informace o samovýrobě dřeva z nelesní zeleně poskytne Městský úřad
Bezdružice, odbor výstavby a životního prostředí, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, tel.: 374 630 517, e-mail: zivotni@bezdruzice.cz.
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Foto z archivů – vzpomínky na zimu
Zní to trochu divně, vzpomínat v lednu na zimu. Stává se to však realitou.
Sníh v našem okolí už několik let téměř nebyl. Poslední vydatná zima byla
2010/2011. Sněhu v Bezdružických ulicích bylo tolik, že musel být odvážen
těžkou technikou mimo město. Fotografie s nakládací technikou je
z 16. 12. 2010. V dávnější minulosti bylo nasazení těžké techniky k zajištění
průjezdnosti silnic běžnou praxí. To je vidět z fotografií, pořízených panem
Petrákem v okolí Pačína. Fotografie s dětmi, kterým sníh dělá největší radost
jsou z různých časových údobí.
Jiří Bízek
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Adventní čas v naší škole
Ve škole začala příprava na Vánoce již na konci listopadu. Děti nacvičovaly
hudební pásmo koled a vánočních písní, které jste mohli slyšet na rozsvícení
vánočního stromu na náměstí 28. listopadu. Na začátku prosince žáci vyráběli
různé vánoční dekorace, svícínky, věnce, stromečky a různé dárečky ve třídách, na výtvarném kroužku a ve školní družině. Výsledky jejich práce jste
mohli vidět 13. prosince na vánočních trzích v kulturním domě. Vánoční nálada na nás dýchala celý prosinec.
3. prosince na nás čekala velká akce – Harantovský večer – poslední akce
k našemu projektu „S HARANTY ZA HARANTEM“. Tato akce se uskutečnila v Domě U Haranta. Na začátku nás čekalo hudební vystoupení dětí navštěvující ZUŠ. Hudebníci zahráli dobové skladby za doprovodu paní Jiřiny Dvorské na klávesy. Za svá vystoupení sklidili dlouhotrvající potlesk. Další částí
večera byla divadelní scénka „Cesta Kryštofa Haranta do země Svaté a zpět“
inspirovaná cestopisem K. Haranta. Tuto scénku secvičili žáci 3. – 5. třídy. Divadelní scénku doplňovaly krásné kulisy, které děti také samy vyrobily. Naši
malí herci podali vynikající výkon a odměnou jim byl opět dlouhotrvající potlesk zaplněného sálu. Divadelní představení jste mohli shlédnout i na vánočních trzích v kulturním domě. Ve výstavním sále na nás čekala výstava výtvarných prací věnovaná K. Harantovi. Výtvarná díla se našim dětem také moc povedla.
Naši prvňáci se týden od 30. listopadu do pátku 5. prosince neučili v normální
škole, ale navštěvovali „Čertí školu“. A jak to vlastně probíhalo? V pátek
27. listopadu dostaly děti vstupenku, kterou odevzdaly vyplněnou v pondělí
pekelnici (třídní učitelce). Potom pekelnice otevřela první třídu, ale to nebyla
třída, ale peklo (všude samý nepořádek, čerti, košťata, rozházené sešity). Čerti
z pekla pro děti (čerti a andílci) připravili spoustu úkolů. Úkoly na den se děti
dozvěděly vždy ráno z čertích dopisů. Malí čertíci skládali puzzle s motivy
čertů. Psali slabiky, první slova na čertí roh a vyplázlý jazyk, ale také už napsali první věty a vyplňovali čertovskou křížovku. V matematice vybarvovali
čertí obrázky podle výsledků matematických příkladů, popisovali čerta. Čerti
nevynechali žádný předmět a tak i při pracovních činnostech, výtvarné výchově, tělesné výchově a hudební výchově se řádilo pekelně. Čertí školu absolvovali i ostatní třídy 1. stupně. Tento projekt byl ukončen návštěvou Mikuláše,
čertů a andělů (naši deváťáci) v pátek 5. prosince. Děti dostaly vysvědčení
z Čertí školy a čertí balíčky – ovoce, oříšky a další sladkosti, adventní kalendář, ale i uhlí bylo v balíčku. Všechny úkoly, které děti v průběhu Čertí školy
plnily, mají svázané do čertí knížky.
„Vánoce v lese“- to je název další akce v předvánočním čase. V pondělí
14. prosince se vydali žáci 1. stupně do lesa. Žáci měli za úkol přinést nějaké
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dobroty pro zvěř do krmelce. Batůžky byly plné žaludů, kaštanů, jablíček, sena …. Naše dobroty jsme vysypali do krmelce. U krmelce jsme si společně
zazpívali několik koled. Každý žák dostal dvě prskavky štěstí. Cestou nazpátek čekalo na děti malé překvapení. Naše cesta vedla na zámek, kde děti dostaly balíčky s čokoládovými dobrotami. Bylo to poděkování za sběr kaštanů
a žaludů pro zvěř v oboře Racov. Akce se dětem moc líbila. Nás učitelky potěšilo, že se děti radovaly, že mohly udělat něco pro zvěř v lese a někomu radost.
Ve čtvrtek 17. prosince se uskutečnilo tradiční Zpívání na schodech v naší ZŠ.
Hudební vystoupení se všem přítomným moc líbilo a vykouzlilo úsměvy
na tvářích.
V úterý 22. prosince byl poslední den školy, ale především se nesl ve znamení
třídních vánočních besídek. Dopoledne si děti povídali o Vánocích, vánočních
zvycích. Ve třídách byly ozdobené stromečky, pod kterými našli všichni malé
dárečky. Děti si udělaly malou vánoční hostinu, pouštěly lodičky, krájely
jablíčka, vyráběly vánoční přáníčka, svícínky. Třídní besídky jsme si moc užili.
Poslední akcí bylo Zpívání v kostele v podvečer 23. prosince. Žáci nám navodili svým zpěvem tu pravou vánoční atmosféru a zkrátili čekání na blížící se
Štědrý večer.
Na začátku nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Za žáky 1. stupně Jana Soulková

Mezinárodní spolupráce škol
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 jsme v naší škole přivítali pana Petera Preisingera, ředitele naší partnerské školy z německého města Erbendorf, v doprovodu
jeho tří kolegyň.
Na pravidelné schůzce jsme vyhodnotili vzájemnou spolupráci v pomalu končícím roce 2015 a soustředili se zejména na naplánování základních akcí
pro rok následující. Nejbližší setkání žáků obou škol se uskuteční 5. února
2016 v Bezdružicích. Tradiční masopustní slavnost a průvod žáků v maskách
Bezdružicemi bude tedy příští rok „mezinárodní“. Naši žáci na oplátku vyjedou do Spolkové republiky Německo v květnu následujícího roku, kdy se zúčastní celodenního projektu. Ten bude zahájen společným výšlapem na vrchol
kopce Dyleň a ve druhé části projektového dne se přesuneme do erbendorfské
školy. Kromě společných akcí jsme se dohodli i na možnosti pravidelné celoroční komunikace mezi dětmi v anglickém jazyce, aby si žáci z obou zemí
mohli procvičit konverzaci v cizím jazyce.
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Našim zahraničním partnerům jsme rovněž prezentovali nové tři odborné
učebny pro výuku cizích jazyků, chemie, fyziky a přírodopisu. Přestože je naše partnerská škola mnohem větší a dokonce spojená i se střední školou, tak
moderně vybavené učebny, dle sdělení ředitele tamější školy, k dispozici nemá.
Eva Kalistová
ředitelka ZŠ Bezdružice

Vážení občané Bezdružic a okolí.
Klub přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic chce poděkovat svým příznivcům a milovníkům dobré hudby za přízeň, kterou již šestnáct let projevují
svojí účastí na kulturních akcích, které Klub přátel pořádá. V současné době
máme k dispozici pro konání koncertů velice příjemné prostředí v domě
"U HARANTA", které splňuje vše, co je pro tuto naší činnost zapotřebí.
To oceňují všichni ,kteří přijdou prožít s námi hodinku klidu a pohody s nevšední hudbou. Jsme tomu velice rádi a přejeme nám všem, abychom mohli
v této naší činnosti pokračovat.
.
Do nového roku Vám přejeme dobré zdraví a hodně sil pro život jaký
je.
Jménem Klubu přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Váš Gustav Černý
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu 2016 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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SPORT
Oddíl ledního hokeje
8. kolo
Město Zbiroh - Jiskra Bezdružice
2:4
(0:0, 1:4, 1:0)
sestava: Skýpala, Kocourek - Šmat, Vacata, Velich, Semerád - Kalista,
Böttcher, Janota - Petřina, Seknička, Gazdík
branky: Bötcher, Kalista, Janota, Šmat
První třetina byla opatrná. Mužstva se znají, a tak se hráči nepouštěli do otevřené hry. To se změnilo hned na začátku druhé části, kdy se trefil Böttcher
0:1 a vzápětí zvyšoval Janota 0:2. Hosté se chytili a dokázali přidat Böttcherem další branku 0:3. Vzápětí však domácí po závaru a chybě gólmana Skýpaly snížili Havlíčkem 1:3. Brankové hody této třetiny zakončil přesnou dorážkou Kalista 1:4. V závěrečné části si hosté svoje vedení pohlídali, i když se
domácí dostali ke zkorigování výsledku na 2:4, které zařídil v poslední minutě
Silovský.
Vedoucí Kalista: Na neoblíbený led do Rokycan jsme jeli se snahou získat další body a to se povedlo a posunuly se na 4. místo průběžné tabulky.
9. kolo
J. Bezdružice – HC Klaus Timber Čečovice 3:9
(2:2, 0:4, 1:3)
branky: Janota 2, Daliman
sestava: Skýpala, Kocourek - Hlaváč, Šmat, Semerád, Velich - Janota,
Böttcher, Daliman - Kalista, Seknička, Vacata
Soupeř sice sestoupil z C třídy, ale byl v utkání favoritem. To se také potvrdilo. Ještě první třetinu dokázali Kohouti držet krok, ale pak se favorit prosadil.
Domácí chybovali již v první minutě a toho brankově využil Leško 0:1. Kohouti zabrali a Janota s Dalimanem otočili skóre 1:2. Bohužel vedení neudrželi
a tak se šlo do šaten za vyrovnaného stavu 2:2 - střelec Černý. Druhá třetina
zastihla Kohouty v nedbalkách. Hosté toho dokonale využili a zápas rozhodli.
Během minuty Mandaus a Nemeš upravili na 2:4 a vyhnali Skýpalu z klece.
Kocourek však v závěru třetiny pustil další dva puky za svá záda. Trefili se
Ondruš a Janda - 2:6. Zmar domácích pokračoval v další třetině a tak hosté
málem dosáhli na desítku. Naštěstí se trefili jen Mandaus Vaniš a znova Janda
2:9. Poslední slovo ale měli domácí, když se Janotovi podařilo upravit na 3:9.
Vedoucí Kalista: Hostům jsme nebyli důstojným soupeřem a nezbývá než věřit, že jsme si vybrali slabší chvilku.
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10. kolo
J. Bezdružice – HC Staňkov
1: 5
(0:1, 1:3, 0:1)
Sestava: Skýpala - Šmat, Hlaváč - Velich,- Daliman, Böttcher, Janota - Kalista,
Seknička, Vacata
góly: Bötcher
Ani druhý domácí zápas Kohouti nedokázali bodovat. Hosté ze Staňkova, ale
nebyli lepším týmem. Bohužel domácím selhala koncovka a hostům vyšlo skoro
vše. Svižné utkání začali lépe hosté, kteří se dostali dovedení po dorážce Tomáška 0:1. Další šance na obou stranách zůstaly nevyužité. Po výměně stran
dokázal Böttcher vyrovnat 1:1, ale vzápětí si vzali hosté vedení zpátky. Falout
1:2, které potvrdil opět Tomášek 1:3. Zvrat v utkání potvrdil další brankou Přibyl 1:4. Poslední dějství se snažili Kohouti o obrat, ale střelecky se jim nedařilo.
Proti byl i gólman Brožovský, který vychytal únik Janoty s Böttcherem. A tak
poslední slovo v utkání měli opět hosté Faloutem 1:5.
trenér Seknička: Vyrovnaný zápas, který otvíral druhou polovinu soutěže se nám
nevydařil. Soupeř byl šťastnější, ale větší podíl na porážce měli naši střelci.
11. kolo
HC Příkosice - J. Bezdružice
1:18
(1:5, 0:6, 0:7)
Sestava: Skýpala, Kocourek – Velich, Semerád - Šmat, Hlaváč - Daliman,
Böttcher, Janota - Vacata, Seknička st. - Seknička ml. - Kalista
Branky: Janota 5, Böttcher 4, Velich 3, Seknička ml. 2, Kalista, Semerád, Šmat,
Seknička st.
Tentokrát jsme do Rokycan jeli za nepříjemným soupeřem s posilou - mladým
Sekničkou. Soupeř se však dostavil bez svých opor a rozhodčí Kasl měl problémy zahájit utkání, protože domácí neměli dost hráčů. Zápas ale začal a pro
Kohouty byl vlastně tréninkový. Brankostroj se rozjel hned od začátku. Zastavil
se až na konci zápasu. První branku vstřelil Velich v první minutě a poslední
pak v závěrečné minutě kanonýr tohoto utkání Janota. Mezitím byl náhodný gól
domácích, když Skýpala si vyjel za pukem před branku a zapomněl do něj praštit a domácí Blecha měl prázdnou branku 1:5.
Vedoucí Kalista: Zápas nedůstojný této soutěže. Ještě nedávno obávaný soupeř
nebyl schopen odporu.
za oddíl ledního hokeje
Petr Kalista
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TABULKA KSM plzeňského kraje - skupina D po 11. kole
Pořadí

Tým

Zápasy

V

R

P

Skóre Body

1.

C Klaus Timber

9

7

0

2

41:16

14

2.

Sokol Díly

9

7

0

2

37:22

14

3.

HC Panasonic

10

5

3

2

46:32

13

4.

Jiskra Bezdružice

9

5

0

4

46:43

10

5.

HC Tempo Staňkov

9

4

1

4

31:28

9

6.

Apollo Kaznějov B

9

3

2

4

41:33

8

7.

HC Holýšov B

9

3

1

5

27:39

7

8.

Čechie Příkosice

10

2

1

7

36:72

5

9.

HC Zbiroh B

10

2

0

8

21:41

4
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Wellness centrum
Konstantinovy Lázně a.s.
hledá zaměstnance na pozici:
- recepční - práce na HPP, nástup
možný ihned.
- uklízečka - práce na HPP, nástup možný ihned.
Kontaktní osoba: Jana Opavová
Telefon: 775420855
E-mail: manager@konstantinspa.cz
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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
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Mikulášská nadílka 6. 12. 2015

Přehrávka - zpěv 9. 12. 2015

Vánoční trhy 13. 12. 2015

