ZUBČICKÝ ZPRAVODAJ
Zubčice

Markvartice

Zubčická Lhotka

Číslo 3 /2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, je připraveno poslední letošní číslo zpravodaje. Tentokrát v krátkosti
souhrn ze dvou posledních zasedání zastupitelstva obce Zubčice.
Na jednání zastupitelstva dne 11. 11. 2015 starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce
k 31. 10. 2015, kdy příjmy činily 6 176 725 Kč a výdaje 4 201 229 Kč. U základní a mateřské školy byly
příjmy 327 585 Kč, provozní dotace obecního úřadu 325 000 Kč a výdaje 705 036 Kč. Usnesením č.
84/2015 pak byl schválen návrh rozpočtu obce pro rok 2016, a to jako vyrovnaný a bez připomínek.
Zastupitelstvu obce byla předložena kalkulace ceny stočného vybíraného za rok 2015 v roce
2016. Podle dlouhodobého plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Zubčice a tempa
růstu fondu obnovy vodohospodářského majetku činí cena stočného za rok 2015, vybíraná v roce 2016,
19,-Kč. Schváleno bylo usnesením zastupitelstva obce č. 86/2015. Dalším usnesením č.87/2015 byla
jmenována inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015.
Dále zastupitelstvo schválilo pořízení houpačky na dětské hřiště (č. 88/2015) a podání žádosti na dotaci
z POV Jihočeského Kraje na Odpočinkovou zónu na zahradě ZŠ v Zubčicích (č. 89/2015). Usnesením č.
90/2015 pak byl zastupitelstvem schválen starostou předložený aktualizovaný Program rozvoje obce
na příští období.
Na jednání zastupitelstva dne 2. 2. 2015 byl zastupitelstvu obce předložen starostou návrh
k zavedení nové služby obyvatelům na obecním úřadě v roce 2016 – vidimace a legalizace. (Vidimací
se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na
listině uznal za vlastní.) Návrh byl usnesením č.96/205 přijat. V dalším bodě byl projednán návrh
vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška řeší výši poplatku podle počtu a frekvence
obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku, tedy zjednodušeně - cenu za vývoz jedné
popelnice. Cena za vývoz zůstává na stejné ceně, návrh vyhlášky přijat usnesením č. 97/2015. Dále byla
schválena žádost firmy Zemos na pronájem části pozemků č. 1450/13 (usnesení č. 98/2015).
V posledním bodě byl projednán a schválen návrh oprav komunikací v obci v roce 2016. Jedná se o tři
úseky s poškozeným povrchem, celkem o cca 800 m2. Financování projektu bude částečně z vlastních
zdrojů a cca z 50% z dotace z programu PRV.
V letošním roce se podařilo vybudovat přístřešek na kontejnery v Markvarticích, bohužel
výstavba přístřešku v Zubčické Lhotce musela být odložena na rok 2016. Zde se ale podařilo opravit
střechu kapličky. V Zubčicích bylo doděláno topení v tělocvičně a na sále kulturního domu. Opraven
byl povrch silnice do Pláně, další opravy komunikací jsou naplánovány na konec roku. Jedná se o cestu
do Včelína, o doplnění dešťových vpustí v obytné zástavbě a o úpravu okolí budovy obecního úřadu,
kde by mělo vzniknout několik nových parkovacích míst. V příštím roce je pak naplánována rozsáhlejší
oprava komunikací v centru obce, oprava střechy obecního úřadu nebo oprava kanalizací v obci a
osadách.

Radek Kalkuš, starosta obce
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Ø V neděli 20. 12. 2015 od 14 hodin se uskuteční na zahradě školy ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM STROMEM, zároveň předání Betlémského světla od našich hasičů.
Ø Dne 25. 12. 2015 od 20 hodin se uskuteční VÁNOČNÍ ZÁBAVA v KD Zubčice, zahraje
dechová hudba Kameňáci.

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho
osobních i pracovních úspěchů v novém
roce 2016 Vám přeje obecní úřad,
zastupitelstvo a starosta obce
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