VE SVOJŠÍNĚ BYLY K VIDĚNÍ NEJPOVEDENĚJŠÍ STAVBY PLZEŇSKÉHO KRAJE
Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kteří byli
oceněni, se vydali představit veřejnosti. A nejen oni.
Fotky všech staveb, které se letos do klání přihlásily,
ukazuje putovní výstava. Začala ve Svojšíně, kde byla
v průběhu zářiových víkendů k vidění v zahradách
a vstupních prostorách místního zámku. Za kultivovanou
úpravu centrální části obce získal Svojšín v letošním
ročníku soutěže nominaci. Odborná porota soutěže
ocenila hlavně použití tradičních materiálů, díky nimž se
tu podařilo vytvořit důstojný doplněk rekonstruovaného
zámku. Vznikly tady velkorysé plochy pro pěší a zajištěn
byl také bezbariérový přístup k budově obecního úřadu.
Výstava 37 stavebních děl, která se účastnila letošního
ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, má
v Plzeňském kraji celkem 7 zastávek. Tou další bylo
Spálené Poříčí, poté bylo putování výstavy dočasně
pozastaveno a bude pokračovat, jakmile se lidé budou
moci opět scházet bez větších omezení. Po příštím
stanovišti v Rokycanech by se měla přesunout do Plzně,
Staňkova, Klatov a závěrem na hlavní nádraží v Plzni.
Hana Kulawiaková

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2021
V roce 2021 se vodné a stočné na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší
v průměru o 4,5 %. Toto navýšení schválila valná hromada sdružení obcí dne 27. 11. 2020. Cena včetně
DPH se tak vrátí na úroveň, která platila do května 2020, než došlo ke snížení DPH, a tedy k poklesu
vodného a stočného.
Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“. Odběratelé
tedy platí kromě ceny za odebrané množství vody také paušální poplatek, stanovený podle velikosti
fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2021
celkem 67,56 Kč bez DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1 897 Kč bez
DPH za rok. K navýšení dojde i u ostatních paušálních poplatků za větší vodoměry.
„K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit ho na úroveň, která platila do května 2020, nás vedlo
především zvýšení provozních i investičních nákladů vyvolané rostoucí inflací. Od jara letošního
roku se také výrazně propadá spotřeba vody. Ani v příštím roce nemůžeme předpokládat zlepšení,
vzhledem k vývoji epidemické situace. Náklady na výrobu a distribuci pitné vody přitom nelze z větší
části omezit. Navíc se v příštím roce bude zvyšovat cena za surovou vodu, tu nakupujeme od
podniků povodí pro výrobu pitné vody. Také budeme nově platit za dešťovou vodu, kterou při
vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, aby nedošlo k zatopení
technologie. Průměrná cena za kubík vody (ta zahrnuje i poplatek za vodoměr) bude tedy 76,82 Kč
bez DPH (84,50 včetně 10% DPH). I tak ale zůstane velmi nízká nejen v porovnání s okolními regiony,
ale i s celou ČR,“ vysvětlil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

