Informace
Obecního úřadu Záhoří
Zpráva o akcích v roce 2013 a 2014
V loňském roce jsme pokračovali ve II. etapě oprav chodníků za 475.000,- Kč, dotace z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje byla ve výši 170.000,- Kč. Současně jsme upravili venkovní
vstupní prostor do budovy OÚ. Na hřbitově v Záhoří jsme dokončili druhou část úprav chodníčků,
v příštím roce budeme opět pokračovat. V Jamném jsme za finanční podpory grantu Jihočeského kraje
opravili rybník téměř za 500.000,- Kč. Za 800.000,- Kč byla provedena oprava místní komunikace na
Chrastiny. I na tuto akci jsme čerpali dotaci přes DSO MVO z POV Jč kraje ve výši 350.000,- Kč. Po
povodni z června jsme s pomocí dotace ve výši 255.000, Kč od MD ČR opravili poničenou část návsi
v Dolním Záhoří a zatrubnili část stoky u chrastinské silnice.
V letošním roce nás čeká realizace mnoha velkých akcí. Po dlouhých průtazích se nám konečně
podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí na „Zateplení budovy základní školy
Záhoří“ ve výši 6.557.933,- Kč, z vlastního rozpočtu uhradíme 2.581.200,- Kč, celkem 9.139.522, Kč
včetně DPH. Výběrové a zadávací řízení na dodavatele stavby nám provedla Stavební poradna České
Budějovice. Akce byla oficiálně zahájena začátkem listopadu částečnou opravou střechy kvůli
zatékání a pokračovat se bude v březnu, jakmile to počasí dovolí. Zateplí se střecha, vymění okna a
dveře a na závěr se zateplí obvodové zdi a provede konečná úpravy fasády. Dodavatelem stavby byla
vybrána stavební firma Kočí. Současně bychom o příštích prázdninách chtěli provést celkovou
rekonstrukci otopné soustavy v základní škole s plynovou kotelnou uvnitř budovy. Již jsme požádali o
dotaci MPO z Programu Efekt 2014. A ještě další akcí, která se týká ZŠ, bude oprava chodníku před
vstupem do budovy, na tu již také máme požádáno o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2014 ve
výši 200.000,- Kč, celkem akce bude stát 400.000,- Kč. Všechno by mělo být hotovo do zahájení
školního roku 2014/2015 tzn. do 1. Září 2014.
Po odpojení školy od vytápění z dosavadní kotelny na ni zůstane napojena už jenom budova staré
školy s knihovnou, restaurací a kadeřnictvím, takže i do této budovy budeme muset nainstalovat
plynový kotel kvůli úspoře finančních prostředků.
Další akcí, která se v letošním roce bude ve škole provádět je montáž schodišťových výtahů pro
tělesně postižené děti, jeden výtah v budově ZŠ a druhý venkovní na schodišti do školní jídelny. Paní
ředitelce se podařilo na financování výtahů získat dotaci od Nadace ČEZ ve výši 600.000,- Kč. Obec
Záhoří od Nadace ČEZ vloni také získala dotaci 466.000,- Kč na osvětlení dvou přechodů na silnici
I/29 v Horním Záhoří. Jistě víte, že tyto prostředky jsme vyhráli v celorepublikové internetové soutěži,
která byla ukončena v květnu 2013. Ze všech přechodů dostaly přechody v Záhoří nejvíce hlasů a jsme
jediná obec v republice, kde se osvětlí přechody rovnou dva. Finanční prostředky jsou již na účtu a
musíme je profinancovat do konce roku 2014. Tato akce bude spojena s celkovou úpravou přechodů,
na kterou chceme také požádat o dotaci, pokud to nevyjde, uhradíme ji pravděpodobně z vlastního
rozpočtu. Rozpočet na tuto akci je do 1,5 milionu korun.
Na konci minulého roku jsme ještě stihli podat žádost o dotaci na MZe na opravu lesních cest a
propustku za Jamenskými Pazdernami, které také poničila červnová povodeň. Do konce roku přišlo na
účet 379.903,- Kč s tím, že opravy provedeme letos. V Kašině Hoře bylo letos instalováno posezení
pro cyklisty a v Záhoří na dětském hřišti venkovní tělocvičný prvek, opět s podporou dotace, tentokrát
přes MAS Vodňanská ryba. V Kašině Hoře máme v plánu opravu návesního rybníčka, v Dolním
Záhoří uvažujeme na žádost občanů o úpravě parku. V letošním roce bude SÚS Písek pokládat nový
povrch na silnici ze Záhoří kolem sila přes Svatonice až do Vrcovic. V této souvislosti, bychom chtěli
položit nový povrch na komunikace na návsi ve Svatonicích.
Co se týče motorestu v Záhoří, tak zahájení jeho rekonstrukce jsme plánovali na rok 2013, ale
z důvodu zateplení ZŠ zastupitelstvo rozhodlo počkat, až kolik nás toto zateplení bude stát a také jak

vysoké budou výnosy z nového RUD. Pokud by všechno šlo podle plánu, mohli bychom v letošním
roce akci konečně spustit.
Rozpočet na rok 2014 je navržen jako schodkový, příjmy ve výši 13.273.957,- Kč a výdaje ve výši
15.682.447,- Kč, schodek ve výši 2.408.490,- bude hrazen z přebytku hospodaření v roce 2013.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na příští rok se nemění, cena pitné vody také zůstává stejná. Na stanovišti
kontejnerů u obecního úřadu je nově instalován kontejner na čistý textil, oděvy a dětské hračky včetně
nepoškozené obuvi. Jeden kus je pro 800 obyvatel a ročně získáme za jeho umístění od firmy Revenge
800,- Kč.
Poděkovat musím kulturnímu výboru ZO a ženám z ČČK Záhoří, které připravují mnoho akcí. Na
konci uplynulého roku to byla adventní dílna s výrobou adventních ozdob, Čertovské dílničky s čerty a
Mikulášem, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert v kostele sv. Michaela. Za
spolupráce čtyř obcí se na hotelu Zvíkov uskutečnilo setkání důchodců, na kterém vystoupil pan Josef
Zíma. Všechny akce měly velkou návštěvnost.
Poděkování také patří členům naší zásahové jednotky SDH Záhoří, kteří pomáhali při červnových
povodních nejen v naší obci, ale i v obcích sousedních a také v nejvíce postižené Putimi.
Velmi si vážíme spolupráce všech místních spolků a našeho největšího podniku v obci AGRO,
družstva Záhoří, které svou činností propagují obec Záhoří. Stále pokračuje a rozvíjí se spolupráce
záhořských chovatelů s chovateli z rakouského Sv. Floriánu nad Innem. Toto přátelství trvá již přes 12
let.
Rok 2014 je také rokem supervolebním. 23. a 24. května budeme volit 21 zástupců do Evropského
parlamentu, ve druhé polovině roku se bude volit třetina Senátu, tj. 27 z 81 mandátů, ale to se našeho
volebního obvodu netýká. A potom mezi 16. zářím a 16. říjnem se uskuteční volby do zastupitelstev
obcí, přesné datum upřesní vyhlášením prezident republiky.
Pozvánka
27. zasedání zastupitelstva obce Záhoří se koná ve čtvrtek 6. února 2014 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
Veřejné bruslení
V neděli 9. února 2014 pořádá p. Roman Hanus spolu s partou nadšenců bruslení pro rodiny s dětmi
od 15.00 do 16.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin hokejové utkání na zimním stadionu v Písku.
Splatnosti poplatků v 1. polovině roku
Vodné
Poplatek za psa
PDO (odpady)

do 28. února 2014
do 31. března 2014
do 31. května 2014

SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ PŘI OSLAVĚ MDŽ
Kulturní výbor ZO v Záhoří srdečně zve všechny ženy a slečny na „Posezení při příležitosti oslav
MDŽ“, které se koná v pátek 7. března 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. K tanci
i poslechu zahraje pan Josef Kozák, občerstvení zajištěno. S krátkým programem vystoupí děti z MŠ
Záhoří.
V Záhoří dne 4. února 2014

František Valvoda
starosta obce

