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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, další číslo zpravodaje je určeno především změnám zákonů a jejich dopady na
život a hospodaření obce.
První z nich jsou nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů v roce 2015. Obec
pravidelně a každoročně poskytuje dotace zejména občanským sdružením. Základním zákonem
určující pravidla jejich poskytování je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Ministerstvo financí připravilo pro rok 2015 novelu tohoto zákona, která podmínky pro
poskytování dotací mění. Zákon nyní rozlišuje tři typy dotací: programové, individuální dotace a
dotace na základě zákona. Obec Zubčice poskytuje pouze individuální dotace, tedy ty, o něž si požádá
libovolný žadatel (např. o příspěvek dobrovolným hasičům na ples, sdružení ,,Zubčice se baví“ na
dětský den, TJ na pořádání turnaje apod.). Takováto možnost poskytování dotací se může rovněž
uplatnit v případě potřeby řešení mimořádných či krizových situací. Tedy pokud se občan dostane
např. následkem živelné pohromy do situace, kterou nedokáže překonat vlastními silami, může
požádat o dotaci z obecního rozpočtu. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, účel užití
prostředků apod. V případě těchto dotací se žádný záměr ani program zveřejňovat nebude. Dotace se
budou nově poskytovat na základě veřejnoprávní smlouvy, jejichž základní povinné náležitosti
stanovuje zákon. Jedná se zejména o identifikaci smluvních stran, částku, účel prostředků a případné
povinnosti smluvních stran. Charakter smluv s sebou nese i povinnost řešení případných sporů podle
správního řádu, tedy spory bude řešit krajský úřad. Veřejnoprávní smlouvy na jednotlivé poskytnuté
dotace individuální ve výši nad 50 000 Kč se musejí do 30 dní od uzavření smlouvy zveřejnit na
elektronických úředních deskách, resp. webových stránkách poskytovatele, a to na dobu 10 let. Ze
zveřejnění se vyloučí osobní údaje. Pokud poskytovatel smlouvu nezveřejní nebo v případě grantů
nezveřejní program, jedná se o správní delikt.
Nový předpis pro nakládání s odpady stanovil obcím některá další pravidla. Především upravit
stávající obecní vyhlášku a zvýšit počet druhů tříděného odpadu. Upravenou obecní vyhlášku
zastupitelstvo schválilo na svém březnovém zasedání. Ta stanovuje druhy a způsob uložení
jednotlivých odpadů. Papír, sklo a plasty včetně nápojových kartonů bude i nadále možné ukládat do
označených kontejnerů. Postupně se bude zvyšovat počet kontejnerů, a pokud to možnosti dovolí,
tak i počet stanovišť. Nově je předepsaná povinnost umožnit občanům ukládat odděleně kovy. To je
smluvně zajištěno ve sběrném dvoře v Kaplici a nově také ve sběrném dvoře ve Velešíně. Na těchto
místech je také možno odevzdat nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad. Všechny tyto odpady
lze odevzdávat bezplatně, pouze po předložení občanského průkazu jako dokladu o trvalém pobytu v
naší obci. Na velkoobjemový odpad budou ale i nadále přistavovány dvakrát ročně valníky, a to v
předem oznámený čas v Zubčicích u budovy obecního úřadu, v Zubčické Lhotce vedle zastávky
autobusu a v Markvarticích nedaleko kaple. Při předání na vůz je ale nutné dopředu vytřídit plast,
papír nebo sklo, protože odevzdat lze pouze velkoobjemový odpad, který nelze jiným způsobem
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odložit. Stavební odpad pak lze uložit za úplatu ve sběrných dvorech. Novinkou v nakládání s odpady
je sběr takzvaného biologicky rozložitelného odpadu (BRO). Jedná se o zbytky zeleně z údržby zahrad,
tedy o trávu, listí, natě nebo větve. Tedy o materiál, který končil a já pevně doufám, že i nadále bude
končit v kompostech nebo na hnojištích, protože za každou tunu odvezeného BRO do kompostárny
obec zaplatí přes 500 Kč. Ročně by tak mohly náklady za likvidace posekané trávy ze zahrad obec vyjít
skoro na 70 tisíc Kč! Bohužel, současné zákony nedovolují předávat tyto zelené zbytky zemědělcům,
naopak nutí obce umožnit jejich sběr minimálně jednou týdně v katastru obce a převážet je pak do
oficiálně schválených kompostáren. Proto bude k dispozici střídavě v Zubčicích, Markvarticích a
Zubčické Lhotce jednou týdně, patrně v pátek nebo v sobotu, kontejner na zbytky z údržby zahrad.
Tedy na trávu, natě nebo listí. Větvě bude nutné ukládat odděleně tak, aby je bylo možné před
odvozem zeštěpkovat. Do tohoto kontejneru nesmí být v žádném případě ukládány ostatní odpady, a
to ani zemina nebo stavební suť. V případě porušení pravidel bude viník neprodleně předán
přestupkové komisi. V článku využity informace z http://denik.obce.cz/

Radek Kalkuš, starosta obce

Mateřská a základní škola v Zubčicích
V naší Základní a Mateřské škole proběhly tyto události: 3. února se konal zápis do základní
školy a bylo přijato 9 nových školáků od 1. 9. 2015. Celkem bude příští školní rok v základní
škole 41 žáků. Dne 26. března se konal zápis do mateřské školy. Bylo vyhověno všem
uchazečům o přijetí a od září 2015 bude ve třídě mateřské školy 28 dětí. Dne 14. 4. jsme kvůli
výpadku elektrického proudu navštívili Hopsárium v Českých Budějovicích, kde naši žáci a
děti absolvovali dopravní program. Děkujeme touto cestou firmě Velimpex v Mirkovicích za
uhrazení vstupného pro děti z mateřské školy. Žáci ze základní školy ukončili plavecký výcvik
v bazénu v Českém Krumlově a děti z mateřské školy v současné době plaveckým výcvikem
procházejí až do začátku června. Žáci a žákyně Jakub Klícha, Tomáš Domin, Kateřina
Petrášová a Marie Surminová reprezentovali naši školu v okresním kole Přehlídky dětských
recitátorů v DDM v Českém Krumlově. Dne 22. 4. na Den Země žáci základní školy absolvovali
další z výukových programů lesní pedagogiky, který pro nás připravil pan David Švec a pan
Jaroslav Kaločai starší z Lesního družstva obce Přídolí. Školní družina je zapojená v soutěži
Mladých záchranářů „Staň se hasičem v akci“. Držíme si palce☺. Paní katechetka Štěpánka
Talířová provádí žáky, kteří navštěvují Náboženství, křesťanským rokem a významem
křesťanství pro život. Žáci, kteří chtějí být pokřtěni, budou mít tuto slavnost v červnu.
V mateřské škole měly děti projektové dny: Den s ptáčky a Den v zeleném. Proběhla zde dvě
divadelní představení. Informace o prázdninovém provozu MŠ jsou již vyvěšené ve školce.
Stále spolupracujeme s MŠ Netřebice. Co nás čeká: již tradičně připravujeme krátký program
pro maminky ke Dni matek, dál čeká žáky základní školy divadelní představení v Městském
divadle v Českém Krumlově, několik programů od Ekocentra Šípek a výlet na Orlík začátkem
června. V mateřské škole divadelní představení ve školce, výukové programy a také výlet
spolu s mateřskou školou v Netřebicích do Týna nad Vltavou. Děkujeme obci Zubčice a všem
rodičům za podporu vzdělávání v naší škole a školce.
Mgr. Hana Zajíčková
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