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Vážení spoluobčané, je připraveno další číslo zpravodaje. Tentokrát v krátkosti souhrn ze
zasedání zastupitelstva obce Zubčice a tři krátké příspěvky na aktuální téma.
Na jednání zastupitelstva obce (dále ZO) konaném v červnu v Zubčicích bylo mimo pravidelné body
schváleno: účetní závěrka 2014 usnesením č. 47/2015, hospodářský výsledek r. 2014 bez výhrad
usnesením 48/2015 a závěrečný účet 2014 usnesením 49/2015. Zastupitelstvu byl předložen jako
jeden z dokumentů Zpráva o přezkoumání hospodaření obce (audit), jejíž závěrem je, že při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyli zjištěny chyby a nedostatky. To ukazuje na správné
hospodaření obecního úřadu a jedná se o výborné vysvědčení pro účetní obce. Dále byla na červnovém
zasedání schválena pravidla pro samovýrobu palivového dřeva (viz. níže) a usnesením č. 51/2015 také
výměna krytiny na budově obecního úřadu financované z grantu Jihočeského kraje se spoluúčastí obce
ve výši cca 20%. Současně zastupitelé schválili smlouvu se společností Garanta a.s. na zpracování
žádosti o grant na výměnu krytiny na budově OÚ. Na zastupitelstvu pak starosta vybídl předsedy komisí
k určení datu pro zasedání jednotlivých komisí a seznámil zastupitele s nezaměstnaností v obci a okolí.
Na jednání zastupitelstva obce dne 19. 8. 2015 v Zubčicích bylo mimo pravidelné body schválena:
aktualizace rozpočtového výhledu do roku 2018 (56/2015) a rozpočtové opatření č. 8,9 a 10 (56/2005).
Dále předseda kontrolního výboru informoval ZO, že výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZO za
první pololetí letošního roku. Další kontroly budou prováděny průběžně a to zápisem o plnění/neplnění
usnesení, co bylo průběžně kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k
odstranění nedostatků. V bodě Kanalizace a čištění odpadních vod schválilo zastupitelstvo zahájení
prací na kmenové stoce Z-1 Zubčice, konkrétně mýcení porostů a další přípravné práce. U projektu
kmenové stoky ZL-1 Zubčická Lhotka zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu a také
schválilo zahájení prací na projektu „Kmenová stoka a ČOV Markvartice“. Vzhledem k nevyrovnané
produkci BRO (biologicky rozložitelného odpadu) v obci rozhodlo zastupitelstvo zřídit komunitní
kompostování na č. p. 1796 usnesením č. 61/2015. Při projednávání bodu Požární nádrž zastupitelstvo
konstatovalo, že slouží pouze ke svému účelu a proto bude usnesením 62/2015 před nádrž osazena
deska s nápisem Požární nádrž a na webových stránkách obce bude obecní úřad informovat občany o
nevhodnosti využívat vodu z nádrže k jakýmkoliv jiným účelům, než pro jaké je určena. Na základě
schůzky s občany v Zubčické Lhotce bylo vybráno nové místo pro umístění přístřešku na kontejnery.
Podle projektu půjde o otevřený dřevěný přístřešek se sedlovou střechou, který bude umístěn za
kapličkou směrem na Zvíkov. Změny sebou přinesly také navýšení rozpočtu, který bych schválen
usnesením č. 62/2015. Zároveň byl vybrán dodavatel stavby usnesením č. 63/2015. Zastupitelstvu obce
byla také předložena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a zastupitelstvo obce
souhlasilo s umístěním stavby „Zubčická Lhotka K1298/2 – NN“ na pozemku č. 2219/6 na LV 10001 v
k.ú. Zubčice usnesením 64/2015. <
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Pravidla pro samovýrobu dřeva. Usnesením zastupitelstva obce byla schválena pravidla pro
samovýrobu dřeva v obecních lesích. Pravidla i žádost ke stažení lze nalézt na webových stránkách
obce. Obecní úřad povede také pořadník, ve kterém budou vedeni zájemci o samovýrobu. Do
pořadníku je zařazen občan na základě podání písemné žádosti a pořadí určuje datum podání písemné
žádosti. Žádosti se přijímají od 1.7 do 15.9 kalendářního roku. Žádosti nelze do pořadníku podávat za
každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna domácnost=jedna žádost). Žádost je možno podat
jedenkrát za období jednoho roku. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího. Občan, kterému je
nabídnuto dřevo, ho může odmítnout. Pokud však neodebere dřevo do 3 týdnů od přidělení, bude
vyřazen ze seznamu. Obec si vyhrazuje právo odmítnout žadatele z důvodů nevyrovnaných závazků
vůči obci, které budou uvedeny jako důvod nepřijetí žádosti. Pro organizaci samovýroby pak platí tato
pravidla: Obec Zubčice vydá žadateli po schválení starostou obce „Povolení na samovýrobu dřeva“.
Tento doklad bude žadateli předán osobně nebo zaslán poštou nejpozději do 10. října příslušného roku.
Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvoz dřevní hmoty je možný pouze s tímto
povolením. Žádosti o samovýrobu budou úřadem obce předány lesnímu hospodáři, který jednotlivé
žadatele vyzve telefonicky k nástupu, upřesní lokalitu na samovýroby dřeva a předá další pokyny k
prováděným pracím. Trasy odvozu palivového dříví určí lesní hospodář. Po změření dřeva vystaví lesní
hospodář „Poukázku na odprodej dřeva“. Poukázka je podklad k úhradě palivového dříví na v kanceláři
obce Zubčice. <
Požární nádrž pod Zubčicemi bývá v létě využívána jako přírodní koupaliště. Přestože není pro tento
účel udržována, byl odebrán vzorek vody a odeslán do vodohospodářské laboratoře k rozboru.
V odebraném vzorku z požární nádrže byly stanoveny biologické ukazatele pro posouzení kvality vody.
Ve vodě byl zjištěn masový výskyt sinic, několikrát přesahující limity koupacích přírodních vod. Sinice
(Cyanobakterie) obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je
citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou
produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i
projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až
po vážnější jaterní problémy. Není sice známo, že by na otravu sinicemi při vodní rekreaci někdo
zemřel, ale vyskytly se případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice. U alergiků se mohou
vyskytnout přecitlivělé reakce, především různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a
spojivek. Z výše uvedených důvodů není voda pro koupání v požární nádrži bezpečná. Odběr vzorků
vody k laboratorním rozborům se bude provádět i nadále. <
Třídění odpadu. V mezi obecní soutěži ve sběru separovaného odpadu Jihočeské třídění, pořádané
společností Eko-kom, jsme se celkově mezi obcemi do 500 obyvatel umístili na více jak stém místě. To
není vůbec lichotivé umístění a ukazuje především na nutnost zvýšit sběr tříděného odpadu. Větší
objem tříděného odpadu vede k vyšším odměnám právě od firmy Eko-kom. Čím více tedy budeme
odpad třídit, tím vyšší budou odměny a tím méně obec za odpady ze svého rozpočtu bude muset
vynaložit. To by znamenalo jednoduchou rovnici, zvýšením tříděním odpadu můžeme snížit, nebo
alespoň udržet cenu za vývoz popelnice směsného komunálního odpadu. Od podzimu letošního roku
by proto měly být zdvojnásobeny počty kontejnerů v osadách včetně vybudování přístřešků. V obci
bychom pak měli mít možnost třídit také do kontejnerů nově umístěných na ploše u zemědělského
družstva. <
Ø Dne 3. 10. 2015 od 14 hodin se uskuteční OBECNÍ DEN 2015 - odpoledne pro
všechny naše spoluobčany, rodáky a příznivce dobré zábavy, kde vystoupí děti ze
ZŠ a MŠ Zubčice a zahraje dechová hudba Doubravanka.
Radek Kalkuš, starosta obce
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