Informace
31/1/ 2021
Vážení obyvatelé obce,
dostává se vám do ruky prvé vydání informací pro rok 2021, které mají za úkol zvýšit
informovanost obyvatel obce o dění a akcích v obci a o činnosti zastupitelstva.

Úhrada poplatků za popelnice a za psy
Upozorňujeme, že poplatek za popelnici ve výši 1210 Kč a poplatek za 1 psa
staršího tří měsíců ve výši 50 Kč na tento rok mají být uhrazeny do 28. 2. 2021. Od
1. března nebudou popelnice bez známky vyváženy. Poplatky je možno uhradit v
době úředních hodin na Obecním úřadu v Záboří. Úřední hodiny jsou upraveny po
dobu nouzového stavu dle nařízení vlády:
pondělí až pátek
v úterý

od 8.00 - 12.00
od 17.00 - 19.00

Vybírání poplatků
16.2.2021 od 17.00 – 18.00 hodin v klubovně “Přátel Dobčic” u Reisnerů.
17.2.2021 od 18.00 – 19.00 hodin v klubovně ČČK Lipanovice

Navržený rozpočet obce na rok 2020
Tento rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a s výdaji ve výši 13 450 tis. Kč.
V roce 2021 budou především prováděny opravy obecního majetku tj. výměna oken
v přízemí u bývalé hospodářské budovy v zemědělském areálu. Část prostoru v
přízemí této budovy bude po opravách připraveno k nabídnutí k pronájmu pro
drobné podnikání. Dále počítáme s finančními výdaji na obnovu dětských hřišť .
Naplánovaná je oprava střechy na hasičské zbrojnice a garáže v Lipanovicích.
Rozpočtováno je dofinancování akce opravy cesty k nově budovanému úložišti
biologického odpadu u Kamenného rybníka a zakoupení 3 ks velkoobjemových

kontejnerů pro svoz biologického odpadu. Započne druhá etapa výměny vodoměrů
a vodovodních šoupat v Dobčicích a Záboří. Bude provedena celková rekonstrukce
části vodovodního přivaděče do vodojemu v Dobčicích a výměna vodovodních
šoupat u studní. Převážná část výdajů rozpočtu je každoročně vynaložena na
provoz vodního hospodářství, odpadového hospodářství, školství a veřejného
osvětlení.
Také nás čekají s ohledem stálého výskytu kůrovce vysoké náklady na hospodaření
v lesích.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:

Dne 19.02.2021 od 08:00 do 19.02.2021 14:00

Výzva občanům
Vážení občané, prosím berte na vědomí, že obec by měla být informována o
skládkování různého materiálu na obecních pozemcích. Vzhledem
k narůstajícímu množství těchto skládek jsme nuceni toto řešit obecně závaznou
vyhláškou.
Chápeme, že ne vždy je možné přivezený materiál zavést až na určené místo a je
třeba jej dočasně složit na obecním pozemku. Po předchozí dohodě vám obec
umožní formou výjimky uložení materiálu (dříví, stavební materiál, aj.) na
svých pozemcích a to jen na nezbytně potřebnou dobu. Apelujeme tedy na
všechny občany, kterých se výše zmíněné týká, aby učinily v této věci nápravu.

Vážení spoluobčané,
dovolte abych vám připomněl, že stejně jako v letech minulých i nadále máte možnost odběru
palivového dřeva z obecních lesů a to formou:
a) samovýroby (vaše těžba vzrostlých stromů v lesním i mimo lesním porostu)
b) odběru již vyrobeného dřeva na lesní skládce ve 2 a 4 metrových výřezech (vždy přístupné
na odvozním místě, zpravidla u lesní cesty).
c) nově vám nabízíme službu dodání palivového dřeva naším zaměstnancem v metrových
délkách až k vám domů, cena služby je 280 Kč/prm. K ceně služby je nutné připočítat cenu
pal. dřeva.
Co se týká cen palivového dřeva, zůstávají beze změn, viz ceník.
Věřím, že využijete naší nabídky a podpoříte odběr palivového dřeva z našich obecních lesů, ať
už v jakékoli námi nabízené formě.
Jen pro vaši informovanost, v minulém roce jsme i přes váš zájem o palivové dřevo byli nuceni
prodat cca dvě třetiny palivového dřeva mimo obec. Jak jsem vám již dříve psal, nemůžeme
garantovat tento nadbytek palivového dřeva a jeho nízkou cenu do budoucna a proto vám
doporučujeme, aby jste se v rámci vašich možností zásobili.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. 602 253 004
S přátelským pozdravem
Martin Reisner
místostarosta

Ceník palivového dřeva včetně DPH
Maloodběr ze skládky v celé délce smrk, borovice
bud, dub
bříza

400 Kč
800 Kč
600 Kč

Velkoodběr nad 45 pm v celé délce
nad 45 pm výřez

320 Kč
350 Kč

Samovýroba měkké dřevo smrk, borovice/souše/
tvrdé dřevo bud, dub /pouze souše/
bříza /pouze souše/

150 Kč limit 15 pm
400 Kč limit 15 pm
250 Kč limit 15 pm

Těžební zbytky /větve, špičky stromů/

10 Kč

