Košetický
zpravodaj
číslo 59

Obecně závazná vyhláška o poplatku
poplatku
za odvoz komunálního odpadu
V závěru loňského roku vstoupila
v platnost obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o
poplatku za odvoz komunálního odpadu, která
respektuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích. Pro letošní rok byla odsouhlasena
částka 500,- Kč na jednoho trvale žijícího
obyvatele. Společnost SOMPO, a.s., která
zajišťuje odvoz komunálního odpadu obci
Košetice, naúčtuje pro letošní rok obci 558,- Kč
na jednoho obyvatele. Obec tak doplatí na
každého občana 58,- Kč. Zároveň zastupitelstvo
obce
schválilo
příspěvek
každému
nezaopatřenému dítěti trvale žijícímu v obci
Košetice ve výši 100,- Kč. To znamená, že
například 4 členná rodina se 2 nezaopatřenými
dětmi (děti docházející v řádném denním studiu
do školy) zaplatí v roce 2007 za odvoz
komunálního odpadu 500 x 2 + 400 x 2 = 1800,Kč. Částku za odpad zaplatí trvale žijící občané
do 28.2.2007 (lze na základě žádosti rozdělit na
dvě části - první splátka do 28.2., druhá
nejpozději do 30.6.). Občané, kteří vlastní v obci
rekreační objekt, zaplatí letos rovněž 500,Kč/objekt , a to do 30.6.2007.

leden 2007

Zprávy ze zastupitelstva obce
konaného 15.
15. 11. 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Byl přijat jednací řád ZO.
Schváleni uvolnění a neuvolnění zastupitelé
– bylo uvedeno v minulém Zpravodaji.
Výbor finanční: předseda pan Josef Šedivý,
čp. 191, členové: paní Renata Papežová,
pan Miloslav Vejsada.
Výbor kontrolní: předseda pan Václav
Loskot, členové: pan Jaroslav Záběhlík ml.,
paní Lenka Pinkasová.
Komise stavební: předseda pan Jiří Kos,
členové: pan Rostislav Šimůnek, pan
Stanislav Pech.
Komise životního prostředí: předseda pan
Jaroslav Zajíček, členové: pan Jaroslav
Zajíček st., pan Ing. Vladimír Vlk.
Komise školská: předseda pan Ing.Zdeněk
Duffek, členové: pan Pavel Čermák,
pan Ing. Jindřich Štyx.
Nové vývěsní tabule OÚ – zhotoví pan
Loskot a budou umístěny na budově Jednoty.
Investiční akce v roce 2007: základní
technická vybavenost
v lokalitě Nad
Kachlířkou – výstavba přečerpávací stanice a
nové místní komunikace k zasíťovaným
6 parcelám.
oprava místních komunikací v lokalitě u staré
mateřské školky.
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Zprávy ze zastupitelstva obce
obce
konaného dne 21. 12. 2006
• Schválení rozpočtového provizoria.
• Schválení inventurních komisí.
• Projednání smlouvy s firmou VODAK za
provozování vodovodů a kanalizací v r.
2007. Výše vodného a stočného pro rok
2007 nebyla zatím stanovena.
• SOMPO, a.s., cena za odvoz komunálního
odpadu – schválena OZV č.1/2006 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. SOMPO účtuje obci 558 Kč včetně
DPH na každého trvale hlášeného obyvatele.
V roce 2007 je stanovena platba: na
částku 500 Kč pro každého trvale žijícího
obyvatele za rok, rekreační stavba – 500
Kč ročně. Na každé dítě bude poskytnuta
sleva 100 Kč . Poplatek je nutno zaplatit
do 28.února 2007 na OÚ.
• Program obnovy venkova: Pro letošní rok
je pro každou obec garantovaná dotace ve
výši 104 000 Kč – bude využita na opravu
místní komunikace v lokalitě pod starou
mateřskou školou.
• Další investiční akce v roce 2007: oprava
střechy ZŠ Košetice. Obec obdrží dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 1 200 000 Kč.
• Školení
pro
přípravu
projektů
do
Regionálních operačních programů a
Společných regionálních programů (čerpání
peněz z EU) pořádané firmou Raven
Consulting v rozsahu 10 denních lekcí
absolvovala a úspěšně zakončila paní
starostka Ing. Blanka Veletová.
• Projednáváno nepřípustné parkování aut na
chodnících a volné pobíhání psů po obci.
Tímto apelujeme znovu,
a to již
opakovaně, na všechny občany naší obce,
kteří tím, že porušují obecně závaznou
vyhlášku č.6/95, která zakazuje nejen
pobíhání psů, ale i drůbeže, a porušují Zákon
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, který zakazuje parkování na
chodníku, že způsobují problémy nejen sobě,
ale svým postojem
vyvolávají
další
řetězovou
reakci
stížností
svých
spoluobčanů, což vůbec nepřispívá
jak
k dobrým sousedským, tak i k občanským
vztahům. Trvalé parkování na obecních
pozemcích a místních komunikacích navíc

•
•

v zimním období znemožňuje jejich údržbu –
odstraňování sněhu.
Bude řešena renovace kříže na hřbitově a
oprava křížku u lípy k Buřenicím.
Byla projednána i provozovatelská smlouva
s firmou VODAK ohledně provozování
vodovodů a kanalizací. Tato problematika
bude projednána i s dalšími firmami
v regionu a jejich nabídky budou posouzeny
společně.

Výměna řidičských
řidičských průkazů
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993.
Bližší informace naleznete na úřední desce
obecního úřadu, případně na dopravně správních
agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého
pobytu držitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů
výměny řidičských průkazů spojeny s velmi
dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze
opomenout, že řízením vozidla bez platného
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního
přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských
průkazů za nové neotálejte!

Oznámení České pošty
Úprava prodloužených hodin pro veřejnost:
budou původní
S účinností od 1.2. 2007
prodloužené hodiny pro veřejnost ve čtvrtek od
15h – 17h změněny na provoz od 14h – 16h.
V ostatních dnech zůstává rozsah hodin pro
veřejnost nezměněn.
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Co se dělo v MŠ Košetice
Když píši toto shrnutí, tak nás paní zima
konečně navštívila a obdarovala sněhovou
nadílkou a mrazivými květy na oknech.
V Mateřské škole v Košeticích se však pořádají
akce bez ohledu na to, jestli sníh je nebo není.
První pololetí v naší MŠ bylo naplněné
spoustou akcí, které mohly děti v průběhu
několika měsíců navštívit. V září se skupinka
dětí svědomitě připravovala na vystoupení pro
veřejnost – 30. září a 8. října se tyto děti
zúčastnily se svým krátkým programem vítání
občánků v Košeticích a následně i v Onšově.
Děti z II. třídy se v termínu od 22. září.
do 20. října seznamovaly s velkým nadšením
v Plavecké škole Delfín v Pelhřimově s výukou
plavání. Společně s dětmi z MŠ Červená Řečice
zhlédly děti dvě představení v kině Vesmír
v Pelhřimově – 18. října Kamarád Krteček a
29. listopadu V čertích službách.
16. až 20. října čekala na děti ve školce
neobvyklá akce nazvaná Barevný podzim. Děti
měly za úkol každý den v tomto týdnu přijít do
školky oblečeny do předem určené barvy. Jeden
den to vypadalo, že máme ve třídě pouze červené
Karkulky, druhý den zde byla samá sluníčka a
třetí den putovaly do školky zástupy vodníků.
5. prosince zavítal do školky Mikuláš.
Dárečky děti nedostaly zadarmo. Musely
Mikulášovi zazpívat několik písniček a slíbit mu,
že budou po celý rok zase hodné.
V předvánočním čase zhlédly děti 13. prosince
v tělocvičně ZŠ divadélko – Čekání na Ježíška a
19. prosince těsně před vánočními prázdninami
se pobavily u představení Možná přijde i
kouzelník.
13. prosince po divadélku v tělocvičně
čekalo na děti ve školce ještě jedno veliké
překvapení. Ježíšek jim přinesl do školky
stromeček a pod ním spoustu dárečků. Děti se
radovaly z nových kočárků, traktorů, knížek,
panenek, puzzlí, stavebnic, kadeřnictví, …
Ježíšek nezapomněl opravdu na nikoho a každý
kluk i holka od něj dostal malého plyšáčka.
Oslava Vánoc proběhla letošní školní rok
netradiční formou. Děti se sešly spolu se svými
rodiči 15. prosince v prostorách školky na
Vánoční dílně. Začátek dílny proběhl ve
slavnostním duchu – děti i rodiče měli možnost
si zazpívat písničky s vánoční i zimní tématikou
spolu s kamarády ze základní školy. Poté se děti
s rodiči mohli rozhodnout, kterou z vánočních

dekorací si vyrobí – ozdoby ze samotvrdnoucí
hmoty či florexu, vánoční svícny z přírodnin či
z dlaždiček, zlaté svícínky ze skleniček či
papírové vystřihovánky do oken.
11. ledna, několik dní po návratu
z vánočních prázdnin, děti navštívily Městské
divadlo v Pelhřimově, kde pro ně bylo
přichystáno vtipné představení O Káče. Dále pak
na děti čekala 16. ledna v tělocvičně ZŠ ukázka
dravců. Děti na vlastní oči zhlédly např. orla,
sokola, káně či puštíka.
Velmi zajímavou akcí byl pro děti
17. ledna Den s plyšáky. Úkolem dětí bylo
přinést si do školy své plyšové kamarády.
Celkem se jich v obou třídách sešlo 630. Děti si
s plyšáky zacvičily, zatancovaly, poznávaly
jejich barvy, počítaly je, rozdělovaly zvířátka na
domácí a exotická, porovnávaly je podle
velikosti i hmotnosti, malovaly je … Jelikož se
ale všechno nedalo stihnout za jeden den, zůstali
s námi plyšáci ve školce o pár dní déle.
Do nového roku mám několik přání:
Hodně vzájemné tolerance, která je ke
společnému
fungování
nezbytná.
Nevyprchávající nadšení a energii pracovníků i
rodičů dětí do všeho, co stojí za to. Co nejvíc
radostí a co nejmíň starostí v zaměstnání,
v rodině i všude jinde, protože chtě nechtě je to
právě tam, kde potřebujeme, aby věci fungovaly
podle našich představ a nám tak zbývala spousta
sil do dalšího konání.
Za MŠ Košetice Libuše Kremsová, DiS.
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Stav obyvatel k 1.1. 2007:
Stav k 1.1. 2006
narozených v r. 2006
přistěhovalých
odstěhovaných
zemřelých
Stav k 1.1. 2007
Z toho Košetice
Nová Ves

691
6
30
21
4
702
693
9

Věková struktura obyvatel Košetic k 31.12.2006:
Rok

Věk

narození

Košetice
Počet ob.

Nová Ves
%

Počet ob.

Celkem

%

Počet ob.

%

0-14

1992 - 2006

104

15,01

0

0,00

104

14,81

15-64

1942 - 1991

500

72,15

6

66,67

506

72,08

89

12,84

3

33,33

92

13,11

65-

1941 -

693 100,00

Celkem

ČR

Vysočina

9 100,00

Pelhřimov

Humpolec Pacov Košetice

věková kategorie 1991 2001 2005 1991 2001 2005 1991 2001 2005
0-14
15-64
65-

702 100,00

2005

2005

2005

20,8 16,4 15,04

14,9

14,2

14,81

58,5 65,4 71,15 57,7 64,2 70,19 57,8 63,6 69,92

68,79

68,86

72,08

20,5 18,4 14,21 20,1 18,5 14,41 21,4

16,31

16,94

13,11

21

16,2 14,64 22,2 17,3

15,4

20

15,04

údaje jsou v %
Na základě porovnání jednotlivých údajů můžeme klidně tvrdit, že věková struktura
obyvatel Košetic je velice dobrá. Téměř ve všech věkových kategoriích předčíme všechna uvedená
srovnávací místa. Jsme mladší. Rádi bychom Vás upozornili i na měnící se věkovou strukturu
v jednotlivých letech . Z údajů je jasné, že populace stárne a postupně narůstá počet obyvatel mezi
15 – 64 rokem věku.

