Informace
Obecního úřadu Záhoří

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ
V minulých dnech ministr financí Miroslav Kalousek předložil vládě návrh novely zákona o
rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je upravit financování samospráv tak, aby se
snížil diskriminační rozdíl mezi příjmy na obyvatele Prahy a obyvatele ostatních obcí. Pokud
bude návrh schválen, získá naše obec do rozpočtu o 2.300.000,- Kč ročně více. Současný
výnos na jednoho obyvatele je 7.100,- Kč, po schválení by se zvýšil na 10.100,- Kč. Proto
všechny obce včetně naší nyní zasílají panu premiérovi dopis se symbolickým klíčem k obci a
se žádostí o podporu změny financování samospráv.
SOUTĚŽ OBCÍ VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2011 – „JIHOČEŠI TŘÍDIT UMÍ“
V soutěži obcí Jihočeského kraje v roce 2011 se naše obec v kategorii obcí od 599 do 1999
obyvatel za IV. čtvrtletí 2010 umístila na 1. místě a v I. čtvrtletí 2011 na 2. místě. V celkovém
průběžném hodnocení za tato dvě čtvrtletí jsme zatím na 2. místě ze 131 hodnocených obcí.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Znovu připomínáme, že ve všech místních částech naší obce jsou rozmístěny kontejnery na
tříděný odpad.
Modré kontejnery na papír – sem patří noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity,
papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy!, balicí papír, lepenka, kancelářský papír,
papírové obaly.
Žluté kontejnery – sem patří sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, kelímky, sáčky
a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky,
prázdné plastové obaly od kosmetiky a čisticích prostředků a dále také nápojové kartony –
vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod.
Do plastů nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodur, plastové obaly od
chemikálií, olejů a barev.
Bílé a zelené kontejnery na sklo – bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve,
zavařovací sklenice, tabulové sklo.
Do skla nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
TŘIĎTE ODPAD! VYPLATÍ SE TO! DĚKUJEME VÁM.
DALŠÍ ETAPA OPRAV V MŠ JE HOTOVA
Během prázdnin byla provedena další etapa oprav v MŠ Záhoří. Ve výdejnách jídla byly
vyměněny obklady, výdejní okna, rozvody vody a odpadů včetně rozvodů požární vody a
hydrantů. Oprava stála 266.000,- Kč a byla hrazena z rozpočtu obce.

INFORMAČNÍ UKAZATELE RYCHLOSTI
Na obou začátcích obce Záhoří, tj. ve směru od Tábora a ve směru od Písku, byly 5. 9. 2011
instalovány ukazatele rychlosti v rámci snahy zastupitelstva obce zvýšit bezpečnost chodců,
zejména dětí, uvnitř obce. Celková cena za dodávku je 198.000,- Kč, z toho 158.000,- Kč činí
dotace od Jihočeského kraje.
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DOLNÍ ZÁHOŘÍ - VOJNÍKOV
V průběhu září bude provedena oprava částí místní komunikace Dolní Záhoří – Vojníkov.
V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu cyklotras jsme získali dotaci
ve výši 300.000,- Kč, celková cena včetně DPH je 518.000,- Kč. Akce má název „Cestovním
ruchem k rozvoji cykloturistiky – 6. etapa“.
SOUTĚŽ HASIČŮ V JAMNÉM
Sbor dobrovolných hasičů Jamný pořádá v sobotu 17. 9. 2011 od 13.00 hodin v Jamném na
louce 1. ročník Vltavského poháru – 1. kolo „Jamenský pohár“ v požárním útoku v kategorii
dospělí - muži, ženy.
ZUMBA
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří pořádá dne 7. 10. 2011 od 17.00 hodin v
tělocvičně „III. PÁTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ ZDRAVÍ A POHODY“. Tentokrát si
můžete vyzkoušet ZUMBU a PILATES. Po cvičení bude připraveno posezení
s občerstvením v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přihlásit se můžete osobně v kanceláři OÚ,
na tel. čísle 382 284 212 nebo emailem na obec@zahori.cz. Poplatek za účast je 50 Kč
(zdarma pro cvičenky pondělního cvičení).
Zasedání zastupitelstva obce
7. zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 15. 9. 2011 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří.
Počet obyvatel k 31. 8. 2011 podle místních částí
Část obce
Dolní Záhoří
Horní Záhoří
Jamný
Kašina Hora
Svatonice
Třešně
Celkem

Dospělí
93
383
90
45
49
33
693

děti
18
68
12
7
3
7
115

celkem
111
451
102
52
52
40
808

Počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Záhoří od 1. 9. 2011
MŠ
48 dětí
ZŠ
125 dětí

Záhoří dne 9. 9. 2011

František Valvoda
starosta

