Informace
Obecního úĜadu ZáhoĜí
SoutČž o nejhezþí vánoþní strom
Obec ZáhoĜí je zaregistrována v soutČži mČst a obcí o nejhezþí vánoþní strom. Hlasovat
mĤžete na www.rozsvitimevasevanoce.cz.
Úklid chodníkĤ v zimním období
Vážení obþané, žádáme Vás, abyste se v nadcházejícím období v rámci svých možností
postarali o úklid snČhu, pĜípadnČ provádČli posyp na chodnících pĜed svými nemovitostmi.
Pokud budete požadovat posypový materiál, obraĢte se na OÚ. DČkujeme Vám.
Bezpeþné branky
V rámci projektu Jihoþeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ýEZ „ Bezpeþné
branky“ získala obec ZáhoĜí darem pro SOKOL ZáhoĜí dvČ fotbalové branky Junior se sítČmi
v celkové hodnotČ 45.600,- Kþ. Branky jsou vyrobeny z lehkých pevných materiálĤ, které
díky zesíleným patkám nedovolují snadné pĜevrácení. Tento projekt pomĤže snížit možná
rizika zranČní. Komise tak ocenila práci s mládeží, kterou zajišĢuje místní fotbalový klub.
Nová cena pitné vody od 1.1.2012
Zastupitelstvo obce schválilo novou cenu pitné vody od 1. 1. 2012. Cena za 1m3 bude 25,- Kþ
vþetnČ DPH. Stoþné zĤstává na stejné výši 2,- Kþ za 1m3. ObþanĤm, kteĜí využívají obecní
vodovod a kanalizaci bude doruþena smlouva o dodávce vody a odvádČní odpadních vod.
ZároveĖ zastupitelstvo stanovilo nájemné z vodomČrĤ. Pro rodinné domy þiní nájemné 120,Kþ za rok vþetnČ DPH (10,- Kþ za mČsíc) a pro bytové domy 240,- Kþ za rok vþetnČ DPH
(20,- Kþ za mČsíc). Odeþety vody budou provádČny v termínu od 2. ledna do 6. ledna 2012.
Místní poplatek za odpad v roce 2012
V roce 2012 zĤstává výše poplatku za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy,
tĜídČní a odstraĖování komunálních odpadĤ stejná jako v roce letošním – 400,- Kþ pro osoby
s trvalým pobytem v obci a 500,- Kþ pro osoby vlastnící stavbu urþenou k individuální
rekreaci. Odvoz 1 popelnice se v roce 2012 zvyšuje o 2 Kþ na 71,- Kþ. Je nutné pĜistavovat
k odvozu pouze zcela zaplnČné nádoby.
Novoroþní zumba
Kulturní výbor zastupitelstva obce ZáhoĜí zve na Nový rok 1. ledna 2012 od 17.00 hodin
v tČlocviþnČ v ZáhoĜí na „Novoroþní zumbu“.
ZáhoĜí dne 19. prosince 2011



František Valvoda
starosta
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