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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Od vydání posledního občasníku uběhlo půl roku a mezi tím se naše
zastupitelstvo sešlo na čtyřech řádných schůzích 18.7., 9.10., 22.11. a 30. 12..
Zastupitelstvo postupně projednalo a schválilo směnné smlouvy na pozemky
pod komunikací Chrást-Záluží, žádosti o dotace na rok 2017 – budeme žádat
příspěvek z Programu obnovy venkova Jč kraje na úroky z úvěrů a na výstavbu
sběrného dvora, prostřednictvím Blanicko-Otavského regionu z Programu
obnovy venkova Jč kraje na vybavení sběrného dvora kontejnery a dalším
zařízením, prostřednictvím Blanicko-Otavského regionu z Operačního
programu životního prostředí na nákup 50 ks kompostérů, žádost od
Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení,
poskytnutí finančního daru Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice ve výši
5 000,-Kč na podporu mládeže, plán údržby obecního majetku na příštích 10 let
včetně finacování oprav, prodej bývalé hasičárny v Netonicích p. S. Řízskému
za 39 000,-Kč, podmínky obce pro souhlas s navýšením počtu dojnic v
zemědělském areálu v Netonicích na 297 ks, smlouvu o dílo na opravu
obecního domu v Netonicích s firmou PRIMA a.s. Strakonice – oprava bude
stát 207 000,-Kč a bude dokončena do 30.4.2017, snížení vodného pro rok 2017
na 15,-Kč/m3 pro občany a na 22,-Kč/m3 pro podnikající osoby,snížení
poplatku za likvidaci odpadu na 230,-Kč/osobu, zvýšení odměn pro předsedy a
členy výborů na 1 170,- resp. 830,-Kč/měsíc – dosud to bylo 800,- resp. 500,Kč/měsíc, rozpočet obce na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2017-2019 a
plán sportovních a kulturních akcí v roce 2017.
Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu v roce 2017 výstavbu sběrného
dvora za cca 1 mil. Kč, rekonstrukci veřejného osvětlení za cca 300 tis. Kč,
opravu studny na hřbitově za cca 30 tis. Kč, opravu obecního domu a
dokončení hřiště v Netonicích celkem za cca 500 tis. Kč.

ZE ŽIVOTA OBCE
V červenci 2016 byla pouť, při níž jsme využili prostor u zrekonstruované
budovy fary pro atrakce a posezení s muzikou. Na konci srpna jsme se s dětmi
rozloučili s prázdninami. 1. října se uskutečnil zájezd do Prahy na muzikál
Sibyla, královna ze Sáby. Na konci října jsme vylovili obecní rybník v Bílsku a
ke konci roku proběhli tradiční akce mikulášská besídka, setkání seniorů,
vánoční turnaj ve stolním tenise (vítězem se stal Filip Holman z Budyně), a
vánoční koncert se zpěvačkou Martinou Pivoňkovou. Ve dnech 6. a 7. ledna
prošli naší obcí Tři králové (Markétka Dušková z Krajníčka, Maruška Kulíková
a Natálka Mačurová z Bílska) a vybrali do sbírky organizované vodňanskou
charitou 4,5 tisíce korun. Všem přispěvším patří velký dík. Na Vodňansku a
Bavorovsku se celkem podařilo získat do Tříkrálové sbírky 241 tis. Kč, které
budou použity z části na projekty v Jihočeském kraji a ze tří čtvrtin na přímou

pomoc v naší oblasti - rodinám v nouzi, na provoz chráněných dílen v
Drahonicích (Pražírna), v Chelčicích do Domova sv. Linharta a do Týna nad
Vltavou.
V lednu a únoru 2017 se můžete těšit na následující akce:
15.1. se od 15-ti hodin sejdou děti na „tvořeníčku“ v klubovně na faře
27.1. myslivecký bál v Bílsku
11.2. tradiční dětský maškarní karneval začne v 1500 v sále obecní
hospody v Bílsku
25.2. masopustní průvod:

sraz masek bude v 800 v obecní hospodě v Bílsku,

průvod začíná v 900 v Budyni a pokračuje přes Měkynec do Záluží,
kde bude před polednem, po obědě Netonice a nakonec Bílsko,
odsoudit kobylu bychom chtěli okolo 16-té hodiny před hospodou v
Bílsku. Na srazu masek rádi přivítáme všechny zájemce v maskách,
mezi jednotlivými osadami nás poveze autobus.

Hospodaření s odpady
V roce 2016 jsme poprvé všichni platili za likvidaci odpadů poplatek 250,-Kč
včetně majitelů nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Celkem se na poplatcích vybralo 55 tis. Kč, za vytříděné plasty, sklo, papír a
železo jsme obdrželi 43 tis. Kč. Přechodem na platbu za skutečně uložené
odpady na skládku (váží se váhou zabudovanou přímo ve svozovém autě pro
každou obec zvlášť) se nám podařilo uspořit 20 tis. Kč na platbách pro
RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. Za uložení odpadu v roce 2016 zaplatíme
odhadem 85 tis. Kč. Letos počítáme od července s provozem sběrného dvora,
který umožní občanům zbavit se i dalších druhů odpadů. Ve vybavení sběrného
dvora by měla být i zařízení na vysypání kontejnerů (1 100 l) a popelnic, to nám
umožní s minimální námahou vyvážet i tříděný odpad (sklo, plasty) ze
sousedních obcí. Počítáme tedy v roce 2017 s tržbou za vytříděné plasty, sklo,
papír a železo ve výši 55 tis. Kč, což nám dovoluje snížit polatek v roce 2017
na výše uvedených 230,-Kč na osobu. Znovu apelujeme na všechny
spoluobčany, aby co nejpoctivěji třídili odpady a využívali kontejnérů na
tříděný odpad popřípadě nově otevřeného sběrného dvora, abychom snížili na
minimum množství odpadu ukládaného na skládku, tím snížili náklady a na
druhé zpeněžením většího objemu vytříděných odpadů získali více prostředků
na placení likvidace odpadů. Pokud se nám to podaří, zastupitelstvo počítá s
dalším snižováním poplatku tak, aby náklady a výnosy v oblasti hospodaření s
odpady byly vyrovnané.

Rozpis svozů komunálního odpadu v roce 2017:

13.1.
27.1.
10.2.
24.2.
10.3.
24.3.

7.4.
21.4.
5.5.
19.5.
2.6.
16.6.
30.6.

14.7.
28.7.
11.8.
25.8.
8.9.
22.9.

6.10.
20.10.
3.11.
17.11.
1.12.
15.12.
29.12.

Upozornění
Do 31.1.2017 je povinnost zaplatit poplatky za likvidaci
odpadů ve výši 230,-Kč na osobu a poplatky za psy 100,-Kč za
jednoho, za každého dalšího 150,-Kč. Poplatky můžete zaplatit
hotově u F. Štefla a J. Kulíka nebo převodem na účet č.
158005549/0300,
kde do zprávy pro příjemce napíšete
„poplatek za
odpad 2017 a jména plátců“ popřípadě
„příjmení č.p. poplatek za psa “.

