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Dlužná částka za odpady přesahuje 5 milionů korun

Zastupitelstvo města Vyškova
rozhodlo o navýšení na 696 ko-
run na osobu a rok (dosud
580 korun). Sazba místního
poplatku je tvořená ze dvou
částek. První, která je paušální,
může dosáhnout výše až 250 ko-
run. Druhá zahrnuje skutečné
náklady města předchozího
kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunální-
ho odpadu za osobu a kalen-
dářní rok. Maximální výše
poplatku může být až 1000 ko-
run. Reálné náklady stanove-
nou výši poplatku převyšují.

Roční náklady na odpadové
hospodářství ve Vyškově přesa-
hují 18 milionů korun. „Každý
rok je trochu jiný, každopádně
schodek mezi náklady a příjmy
města bývá zhruba pětimilio-
nový. To je rozdílová suma, kte-
rou Vyškov doplácí. Příjmy kro-
mě předpisů za místní poplatek
tvoří i odměna za zpětný odběr

obalů či elektrozařízení. Kaž-
dopádně část poplatníků svou
povinnost bohužel dál neplní,
mnohdy jde o notorické nepla-
tiče. Apelujeme proto na všech-
ny, aby řádně zaplatili,“ zmínil
místostarosta Vyškova Josef
Kachlík. Poplatek je splatný do
30. dubna.

Výši dlužné částky město
počítá v řádu milionů. „Dlužní-
ků je přes 1200, což je na jede-
nadvacetitisícové město poměr-
ně vysoké číslo. Celkový dluh
za předchozí roky přesahuje pět
milionů korun. Poplatek je ve
Vyškově zavedený od roku
2002, právě z tohoto období jsou
i nejstarší nedoplatky u něko-
lika dlužníků,“ připomněl
místostarosta Kachlík. Avšak
v loňském roce úřad eviduje
velké množství plateb z „úspěš-
ného“ vymáhání za předchozí
období i se zaplacenými exe-
kučními náklady a navýšením

Město Vyškov poprvé od roku 2013 změnilo výši místního poplat-
ku za komunální odpad. Ačkoliv mohlo sazbu v minulých letech
na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu opakovaně zvýšit, nikdy tak neučinilo. Až
právě pro letošní rok 2021.

za nezaplacení poplatku v ter-
mínu splatnosti.

Nadále platí osvobození od
místního poplatku pro děti do 6
let věku. Od poplatku jsou osvo-
bozeni například i lidé umístění
v různých typech seniorského
bydlení nebo obyvatelé od roku,
v němž dosáhnou osmdesáti let
věku. „Loňský rok byl specific-
ký, protože kvůli protikorona-
virovým opatřením lidé trávili
mnohem více času doma. Stále
se nicméně zaměřujeme zejmé-
na na podporu amotivaci ke tří-
dění, a tím ike snížení směsného
odpadu,“ zdůraznil vyškovský
místostarosta Roman Celý.

Poplatek ze psů zůstává
stejný. Ve Vyškově je základní
sazba 360 korun, lidé za psa
umístěného v obytném domě
platí 1000 korun. Poplatek ze
psů musejí Vyškované zaplatit
do 31. května. 

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov
rozhodlo o zvýšení ceny u vod-
ného o 2,39 Kč/m3 (s DPH)
astočného o1,98 Kč/m3 (s DPH).
Odběratel s průměrnou spotře-

bou (88 litrů/den, respektive
32 m3/rok), kterému je účtováno
vodné i stočné, zaplatí o zhruba
140 korun za rok víc.

Společnost VYTEZA naopak
snížila cenu tepla o 8,7 % proti
roku 2020, cena energie je 2,08
Kč/kWh, tzn. 577,50 Kč/GJ
s 10 % DPH.

Co se týče například cen
u sportovišť, od 1. ledna upravil
ceník Aquapark Vyškov. Reago-
val na rostoucí ceny některých
energií, ceny konkurenčních
zařízení a zejména provedenou
zásadní rekonstrukci venkov-
ního areálu.

S ohledem na to, že typů
vstupenek je velké spektrum,
nedají se říct konkrétní rozdíly,
vesměs jde u krytého bazénu
u dětí i dospělých o desetiko-
runu, v letním areálu se jedná
o zvýšení o dvacet korun.
Například dospělí tak ve ven-
kovním zmodernizovaném
areálu nově zaplatí za celoden-
ní vstupné 120 korun, mládež
do 17 let a lidé od 65 let pak
stokorunu.

(mko)

Regionální očkovací centrum 
má zvládnout stovky lidí denně

Cílem je neblokovat velkým
počtem návštěvníků samotný
provoz jihomoravských nemoc-
nic. „Ukazuje se, že nebudou
moci zvládnout velký počet lidí
ve svých prostorách – ať už
například z důvodu potřeb par-
kování a logistiky na místě. Pro-
to je potřeba zřízení očkovacích
center. Nastavíme systém tak,
aby fungoval co nejlépe na
základě zpětné vazby z terénu,“
prohlásil hejtman Jihomorav-
ského kraje Jan Grolich.

Ve středu 20. ledna přijel se
svým týmem do Vyškova, aby se
starostou města Karlem Jurkou
navštívil vytipované lokality.

Právě vedení kraje požádalo
vyškovskou radnici o součin-
nost při přípravě velkokapacit-
ního očkovacího centra, přede-
vším ve výběru areálu, který by
splňoval požadované podmínky
k proočkování maximálního
množství obyvatel vco nejkratší
době. „Vybrali jsme lokality
s vhodným zázemím, které by
mohly odbavit stovky lidí den-
ně. Nejde jen oprostor pro očko-
vání, ale například jsou nutné
i toalety, čekárna k soustředění
zájemců, místo s čekací dobou
po očkování, musí jít o objekt
s možností odděleného vchodu
a východu, s připojením k inter-
netu, s parkovacími kapacitami,
s možností umístění velkokapa-
citního stanu. Požadavků je vět-
ší množství. Variant jsme nabídli
víc, poslední slovo bude mít
krajský krizový štáb,“ shrnul
starosta Jurka.

Pro zvládnutí očkování je klí-
čová příprava druhé fáze, kdy
by měla být vakcína dostupná
i širší veřejnosti. „Pracujeme na
zadání od Krizového štábu
Jihomoravského kraje. Jakéko-

Jihomoravský kraj spustil testovací provoz očkovacího centra
na brněnském výstavišti. Na základě zkušeností s jeho provozem
vybuduje také regionální očkovací centra v Blansku, Břeclavi,
Hodoníně, Vyškově a Znojmě.

liv místo, které kraj ve Vyškově
zvolí, se někoho něčím dotkne.
Tak to prostě je. Všichni ale asi
chápeme, že vakcína je jedinou
cestou k ukončení pandemie
koronaviru,“ zdůraznil staros-
ta.

Následující den proběhla
videokonference s krajským
hejtmanem a starosty jednotli-
vých měst jihu Moravy. V přípa-
dě Vyškova zůstává ve hře také
varianta, že by se zatím očko-
valo přímo v areálu vyškovské
nemocnice. „Ačkoliv je snaha
zařízením uvolnit ruce, samo
vedení nemocnice s návrhem
přišlo. Nicméně je potřeba to
ověřit praxí. Až v případě, že by
kapacitně nestíhala, bude
v záloze lokalita vytipovaná
městem, o které rozhodne kraj-
ský krizový štáb. Vše také záleží
na počtu vakcín, které Jihomo-
ravský kraj v příštích týdnech
a měsících dostane,“ doplnil
starosta Jurka.

Základem pro každé takové
očkovací centrum je zajištění
dostatečného počtu personálu.
S organizací a logistikou pomů-
žou také odborníci z Vysokého
učení technického a Masaryko-
vy univerzity. K administrativě
a jiné pomoci se už hlásí i další
dobrovolníci. (mko)

■ Beton, písek, štěrk
■ Odvoz suti
■ Auto HR 
■ Přistavení kontejneru
■ Vyklízení domu, sklepu
■ Přeprava nákladu do 3,3T

40 m2 tandem, solo 20 m2

■ Přistavení dodávky
ke stěhování s řidičem

Ceny dohodou.
Tel.: 775 244 100

Hledáme pro celoroční stabilní spolupráci
• všestranně šikovného živnostníka
(potřebné vás naučíme)

• zedníka na přechodnou spolupráci

platové ohodnocení podle pracovních
dovedností, možnost nástupu ihned

Tel.: 604 355 959

Zvířectvo
* Prosím o
pomoc při
pátrání po
ztracené
kočičce
O d m ě n a
n á l e z c i
10 000 Kč.
Černobílá
kočička se
ztratila na

okraji Vyškova. Jmenuje se Dro-
beček (samice, 3 roky, tehdy cca
5 kg). 
Má celá černá záda a ocásek. Na
levé přední tlapce má zhruba
uprostřed černý flíček zepředu,
na pravé zezadu. 
Máme ji už odmalička a velmi
nám na ní záleží, proto tak
vysoká odměna.
Více informací a fotografií na
stránkách www.psidetektiv.cz,
pod jménem „Drobeček“; nebo
na tel. č. 605 880 717.

Auto – moto

Byty – nemovitosti

Seznámení

Různé

Prodej

Koupě

Pronájmy

ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

* Koupím soutěžní - terénní
motocykl Jawa i nekompletní
nebo jen díly nebo motokroso-
vou ČZ . Tel.: 608 773 933.
* Prodám 4 letní pneumatiky
175/70R13 – v dobrém stavu za
2 600 Kč a dvě plachty na při-
krytí auta.  Při rychlém jednání
možná sleva. Tel.: 777 083 700.
* Koupím Citro ̈en Berlingo, Ford
Fusion, 1,4 – 1,6, benzin, neha-
varované v solidním stavu. TZ
výhodou. Tel.: 702 309 970. 

* Prodám kompletní svářečku
CO

2
s lahví i s redukčním venti-

lem – výroba Německo. Dvě lah-
ve 33 l propan-butan, 1 x lahev
50 l směs argonová (82% - Arg,
18 %CO2). Dvě lahve 20 l
i s náplní (kyslík + acetylen). Vše
po tlakové zkoušce. Cena doho-
dou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na 220 V a sta-
vební míchačku domácí výroby
na 380 V.Tel.: 702 669 512. 
* Prodám brambory jakékoliv
množství cena 6 Kč za kilo. Slav-
kovsko, tel.: 731 222 523.

* Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK . Tel.:
603 165 320.
* Koupím časopisy Stadion
(ročník 73 – 74), Voják, Gól,
Zápisník – šedesátá léta. Tel.:
731 365 399.
* Staré pivní láhve s litými nápi-
sy, reklamy, ohříváčky, starší piv-
ní tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotografie a další
staré věci kolem piva koupím do
sbírky. Tel.: 734 282 081. 
* Koupím starý nábytek do
r.1970: cokoliv z ohýbaného dře-
va z chromových trubek – židle,
křesla, stoly apod. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové nádoby. Staré medaile,
vyznamenání a mince. Veškeré
věci z obou světových válek –
uniformy, helmy, bodáky, opasky,
odznaky, vzduchovky, šavle
a nože. Všechny typy náramko-
vých a kapesních hodinek.
Porcelán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hudeb-
ní nástroje a veškeré další věci
z pozůstalostí a půd. Přijedu.
Seriozní jednání. Platba hotově.
Tel.: 777 032 904.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní kar-
ty. Tel.: 607 702 994.
* Koupím hudební nástroje –
housle, viola, violoncello, kon-
trabas a staré pánské náramkové
hodinky. Vše i poškozené. Přije-
du. Tel.: 773 644 643.
* Koupím starou kovářskou
kovadlinu 80 – 100 kg. Tel.:
778 019 031.
* Koupím československé duká-
ty aj. zlaté mince.
Tel. 778 080 060.
* Koupím krmnou řepu a ječ-
men. Tel. : 731 506 335.

* Boubelka stř. věku hledá muže
nad 60 let k trvalému vztahu.
Prosím, sms 731 084 464.

* Nechám za odvoz kvalitní
chlévský hnůj. Tel.: 736 273 290.

* Manželé s pravidelnými příjmy
(zaměstnání, důchod) a dvěma
kocourky s PP, veterinárně oše-
třenými, hledají podnájem v RD
(stačí jeden pokoj). Tel.:
704 119 008

výkup  starších vozů od roku 1960.
Platba hotově při převzetí.

Volejte 602 720 182

AUTO-PYTELA

Prodám byt se samost. vchodem 
v RD Drysice. Cena 2 800 000 Kč. 

Tel.: 733 315 050, 608 252 501

Koupím 1+1 nebo 2+kk, 2+1 ve
Vyškově, ne k rekonstrukci, hotovost.

Tel.: 603 452 504.

Koupíme byt 1+1, 2+1 ve Vyškově.
Hotovost. Telefon: 602 880 390

Koupím 3+1 ve Vyškově. RK nevolat!
Tel.: 606 023 600

Sháním RD nebo pozemek 
ve Vyškově nebo okolí. 601 325 211

Sháním RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 606 022 012

Koupíme větší byt ve Slavkově. 
RK nevolat. Tel.: 721 500 609

Hledám chatu nebo chalupu do 50 km
od Brna. RK nevolat! Tel.: 725 002 155

Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově ev.
Bučovicích. Bez RK Tel: 601 321 660

Vykoupím vaši nemovitost, platím
rychle a hotově. Tel.: 736 624 307

Prodám byt 2+1 ve Vyškově. Byt je
v dobrém stavu. Původní bytové jádro.
Cena 2 700 000 Kč. Tel.: 604 305 999

Koupím starší byt i z pozůstalosti,
nespěchám na vystěhování. 

Tel.: 731 205 786

Hledám dům se zahradou do 
6 000 000 Kč. Tel. 732 689 222

Mladý pár nadšený do zahradničení 
hledá ZAHRADU, LOUKU nebo
POLÍČKO k pronájmu či prodeji.

Slibujeme, že se váš pozemek dostane do 
nejlepších rukou! Tel.: 728 876 653, 

e-mail: ko.terez@gmail.com 

Koupím chatu.
Tel.: 737 964 134

Koupím garáž ve Vyškově.
Tel.: 739 029 950

Pronajmu pokoj 
ve Vyškově pracujícímu nekuřákovi. 

Volejte po 16. h.: 776 672 815

Dlouhodobě nabízím 
ve Slavkově u Brna volný

vybavený pokoj 
s kuchyňkou pro 1–2 osoby.

Tel. 603 541 247

Pronajmu 2+1 na V. Nejedlého. 
Cena 12 000 včetně všech služeb a internetu. Kauce 12 000.

Nekuřák, bez zvířat. Tel.: 724 439 230

Pronajmu byt v Bučovicích, 
2+kk, 70 m2, balkon, nezařízený, cena 10 000 Kč, 

1x nájem předem + kauce 10 000 Kč. Volný 
od února 2021. Nejsem RK. Tel.: 776 633 921.

Pronajmu slunný byt 1+1 s balkonem ve Vyškově.
Nájem včetně měs. záloh na energie je 9400 Kč. Mohu
poslat fota na e-mail. Tel.: 604 355 959 (od 15 hodin)

Pronajmu byt v os. vl. 1+KK ve Vyškově.
Zařízený, nájem 9 000 vč. energií + 3měs. kauce.

Tel.: 722 582 543.

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

MALÍŘSKÉ a NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Tel.: 778 733 702

PLÁN NA HUBNUTÍ
21denní plán, více na:
www.mereni-tuku.cz

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř
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