Zpravodaj obce Březí 02/2021
Vážení obyvatelé obce Březí.
Letošní poslední číslo zpravodaje přináší změny, které začnou platit hned počátkem příštího roku.
Po razantním zdražení energií, pohonných hmot, potravin a dalších, přichází i zdražení svozu
komunálního odpadu.
S přijetím nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) došlo ke změně zákona o místních poplatcích a
k naprosté změně dosavadních způsobů zpoplatnění odpadového hospodářství a obec musela tak jako ostatní
obce v republice vydat OZV č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu.
Každá nemovitost v obci musí mít nádobu na odpad, kde si zvolí obsah a četnost vývozu, který bude odpovídat
počtu bydlících obyvatel v nemovitosti. Na bydlící osobu se počítá dle zákona minimálně 60 l na měsíc.
V neobydlených nemovitostech a chatách se počítá 60 l na nemovitost měsíčně.
Sazba poplatku za 1 l je 0,90,- Kč.

K dispozici jsou tyto známky na popelnici:
120 l 1x za měsíc, to je 120 l x 0,90,- Kč. = 108,-Kč x 12 vývozů = 1296,- Kč (cena vývozu za rok)
120 l x 14 dnů 26 vývozů……..2 808,- Kč
120 l x týden 52 vývozů……..5 616,- Kč
120 l sezonně 42 vývozů……..4536,- Kč
240 l měsíčně 12 vývozů……...2592,- Kč
240 l x 14 dnů 26 vývozů…….5616,- Kč
240 l 1 x týdně 52 vývozů……11232,- Kč
240 l sezonně 42 vývozů ………9072,- Kč
1100 l měsíčně 12 vývozů…….11880,- Kč
Bioodpad: 120 l 1 x 14 dní…….1080,- Kč

240 l 1 x 14 dní……..1236,- Kč

Jednorázové známky 120 l…..….108,- Kč

jednorázový pytel 120 l……..108,- Kč

V případě zvolené známky, která neodpovídá počtu bydlících obyvatel je nutno dokoupit ke známce
pytle nebo jednorázové známky - např. v domě bydlí 5 obyvatel, což je 300 l odpadu na dům, při
známce 120 l s vývozem 1 x za čtrnáct dní (vyvezeno za měsíc 240 l) pro splnění minimálního dílčího
základu 60 l na osobu a měsíc je nutné v tomto případě dokoupit 6 pytlů nebo jednorázových známek o
objemu 120 l na rok.
Majitelé neobydlených nemovitostí a chat jsou povinni odebrat na jeden rok 6 jednorázových známek
nebo pytlů.

Podle vydané OZV č. 1/2021 mají všichni plátci poplatku ohlašovací povinnost podat správci poplatku
ohlášení nejpozději do 20. 1. 2022. Ohlášení k místnímu poplatku naleznete na webových stránkách
obce Březí: https://www.obecbrezi.cz/urad/dokumenty/. Za nesplnění ohlašovací povinnosti je možno uložit
sankci až do výše 500 000,- Kč.

Jak jste si jistě všichni všimli, byla zahájena výstavba chodníku podél silnice 10176. Na tuto první část
nebyla poskytnuta dotace z SFDI z důvodu nesplnění parametru chodníku (jeho šířka, sklon) chodník se
dělá pro bezpečnost občanů, ne pro splnění parametrů, které ani nelze splnit, vzhledem k této nesmyslné
podmínce nemůžeme dostat dotaci a musíme vše zaplatit z vlastních prostředků. V současné době byly
práce přerušeny a budou pokračovat v dubnu příštího roku. Cena bude cca 4 000 000,- Kč.
Po novém roce bude zahájena rekonstrukce přelivu spodního rybníku a jeho odbahnění a oprava hráze
prostředního rybníku. Na tuto akci byla přiznána obci dotace ve výši 4 148 173,- Kč., vlastní prostředky
1 777 789,- Kč., tedy celkové náklady na akci 5 925 962,- Kč. Tuto dotaci poskytl SFŽP.
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci na opravu plastiky sv. Jana Nepomuckého ve výši 168 722,Kč. Obec zaplatí ze svého rozpočtu 87 435,- Kč, celkové náklady na restaurování jsou 256 157,- Kč.
Restaurace plastiky je téměř dokončena a bude osazena zpět na podstavec v dubnu příštího roku.
Pokračování chodníku v ulici Hlavní by mohlo být zahájeno na podzim příštího roku, vše záleží na
přiznání dotace, žádost bude podána do konce ledna 2022. Zde mohla již stavba pokračovat, ale díky
spol. Witero s.r.o., která zajišťovala dotaci v 2020 a nedodala všechny podklady k žádosti, byť je měla
ze strany obce k dispozici, byla žádost označena SFDI za nekompletní a vyřazena. Společnost vrátila
vynaložené prostředky a byla s ní ukončena spolupráce.
Pokračování chodníku v ulici Jana Nepomuckého je vyprojektované, v současné době čekáme na
stanoviska dotčených orgánů a poté bude podána žádost o stavební povolení.
Chodník v ulici Za Silničkou se projektuje.
Příští rok počítáme s rekonstrukcí mostku v ulici Osadní, kde jsme měli vyřízenou dotaci. Zde je nutná
přeložka NN, které je uchyceno na tělese mostku. O přeložku jsme žádali spol. ČEZ v září 2020 a do
současné doby není provedena a v důsledku toho jsme přišli o dotaci ve výši 500 000,- Kč., přeložka
bude snad hotova v lednu 2022 a po té zahájíme rekonstrukci mostku, nicméně již ze svého rozpočtu.
V současné době je ukončena realizace prodloužení tlakové kanalizace v ulici Prostřední a Za Silničkou
v celkové výši 998 000,- Kč. Dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje činila 608 000,- Kč.
Na stavební úřad byla podána žádost o stavební povolení na rozšíření MŠ na pozemku vedle vodárny.
Jedná se o výstavbu dvou tříd. S výstavbou počítáme v roce 2022 podle možností čerpání dotací.
Všem občanům klidné a hezké prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů a
pevné zdraví v roce 2022 přeje
zastupitelstvo obce Březí.
V Březí, dne: 17. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Březí

