INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
I přes připravované navýšení poplatku za uložení odpadu na skládky
zůstane v roce 2021 výše místního poplatku za nakládání s odpadem
nezměněna, tj. 800 Kč/osoba/rok. Poplatek bude jako v minulých letech
splatný buď jednorázově do 31. 1. 2021, anebo v pololetních splátkách,
z toho první do 31. 1. 2021 a druhá do 31. 7. 2021. Neuhradí-li poplatník první
ze splátek ve stanoveném termínu, stává se splatným celý poplatek
(není již možné uplatnit rozložení do dvou pololetních splátek). Sazba
poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, bude
nadále činit 800 Kč/objekt/rok. Poplatek bude v tomto případě splatný jednorázově do 31. 5. 2021.
Svoz směsného domovního odpadu bude probíhat nadále každé pondělí. V období měsíce ledna 2021
postačí k vývozu označení sběrné nádoby známkou pro rok 2020.
Stejně jako v minulých letech je možné využít známky s frekvencí vývozu 1x za 14 dní. V roce 2021
bude probíhat tento svoz vždy každý lichý týden.
Dále je obecním úřadem vybírán místní poplatek ze psů. Základní sazba poplatku
zůstane i v roce 2021 neměnná a je stanovena za prvního psa 100 Kč/rok,
za druhého a každého dalšího 200 Kč/rok. Poplatek na rok 2021 bude splatný
jednorázově do 31. 1. 2021.
Poplatky bude možné platit od 4. 1. 2021.
Dana Divišová

VÝSADBA STROMŮ ZA PODPORY PLZEŇSKÉHO KRAJE
Obec Svojšín využila nabídky Plzeňského kraje a zapojila se do
projektu, který umožnil výsadbu ovocných a dalších stromů
určených na dosadbu stávajících alejí, stromořadí nebo
extenzivně využívaných sadů. Plzeňský kraj tak ve spolupráci
s obcemi i v letošním roce pokračoval ve výsadbě stromů,
které by měly v krajině pomoci se zadržováním vody, podpořit
biodiverzitu, ale také zvýšit podíl kyslíku v ovzduší nebo snížit
prašnost
a hlučnost.
V závěru října a na
počátku
listopadu
proběhla
samotná
výsadba sazenic na
navržená místa – v sadě
u remízku severně za
obcí a podél záhumenek
pod hřbitovem. Projekt
byl realizován ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, jejíž pracovníci provedli kompletní výsadbu
vysokokmenných stromů na obecních pozemcích. Vysazeno
bylo celkem deset kusů jabloní a po pěti kusech hrušní,
švestek a lip. Realizovaná výsadba bude následně
zaznamenána také do interaktivní mapy iniciativy „Sázíme
budoucnost“ od Nadace Partnerství za účelem prezentace
realizovaných výsadeb v rámci České republiky.
Marcela Pomyjová

