Zpravodaj obce Březí
Vážení občané,

začneme nejprve svozem komunálních odpadů za rok 2018. Jejich cenu jsme
ponechali ve stejné výši jako v roce 2017, a to i přes nepříznivý vývoj ve výkupu
druhotných surovin, kdy došlo k navýšení ceny za svoz pro obec Březí o 50 000,- Kč.
Cena svozu komunálního odpadu v roce 2018:
nádoba 120 l.……… 1 x týdně
nádoba 120 l………..1 x 14 dní
nádoba 120 l………..sezonně

2390,- Kč.
1690,- Kč.
2040,- Kč.

nádoba 240 l ….1x týdně 3520,- Kč
nádoba 240 l…..1x 14 dní 2050,- Kč
nádoba 240 l……sezonně 2890,- Kč

1 objekt určený k rodinné rekreaci:
440,- Kč/rok
kontejner 1100 l ………..1x 14 dní
známka jednorázová

8180,- Kč
90,- Kč

svoz bioodpadu:
nádoba 120 l …………………………… 774,- Kč.
nádoba 240 l …………………………. 1002,- Kč
poplatek ze psa:
1 pes
za každého dalšího psa

200,- Kč
300,- Kč

Výdej známek na rok 2018 bude zahájen v pondělí 29. 1. 2018 od 17.00 hod v budově
obecního úřadu Březí a dále vždy v pondělí v době úředních hodin. Posledním dnem,
kdy je možno zakoupit známku na svoz komunálního odpadu je 26. 2. 2018.
V roce 2017 byla obec úspěšná a získala dotaci na opravu komunikace na poz. p.č.
22/12 (komunikace k č.p. 1, 119, 162,109) ve výši 443 00,- Kč.
S opravou (nový asfaltový koberec) se započne v jarních měsících, dle kapacity
vybraného zhotovitele (spol. Silmex).
Podané dotace na pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na nepotřebné
oděvy je schválena. O dalším postupu budete včas informováni.
Vzhledem k tomu, že studna u hřbitova je mimo provoz, je často v sušším období bez
vody a je těžké sehnat studnaře, který by studnu opravoval (naházené kamínky,
šrouby a jiné předměty do čerpacího zařízení), bylo rozhodnuto umístit u hřbitova
dvě nádrže na vodu (2x1 m3, které již máme zajištěny) a jak počasí dovolí, budou
osazeny na určené místo. Voda bude do nádrží doplňována z vodovodního řadu.

O výsledku dotace na přestavbu přízemí obecního úřadu na MŠ zatím nemáme žádné
zprávy, dle posledních informací by měl být znám výsledek během měsíce února.
V únoru proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele. Pokud by dotace v tomto kole
nebyla přiznána, žádali bychom v další výzvě, která se chystá dle dostupných
informací v dubnu až květnu 2018.
Obec s největší pravděpodobností zahájí stavbu ze svých prostředků. Na tuto akci je
zapotřebí cca 6 000 000,- Kč.
Očekávaná vypsaná výzva na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci přelivů dolního
a prostředního rybníku v podzimním kole z prostředků Mze nebyla vypsána. Nyní se
rýsuje možnost podat žádost o dotaci ze SFŽP.
Zjišťujeme, zda bude možné a za jakých podmínek podat žádost. Na tuto akci je
zapotřebí cca 4 490 000,- Kč. O výsledku vás budeme informovat.

11. 1. 2018 byla podána žádost o dotaci na opravu místní komunikace do chat
v Podskalí z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), dotační titul 5, podpora obnovy a
rozvoj venkova v celkové výši 457 600,- Kč.

Na dětském hřišti bude opraveno pískoviště pro děti. Současné dřevěné bude
nahrazeno hrazením ze ztraceného bednění s krytem z hoblovaných fošen a navezen
nový písek. Práce započnou hned, jak to dovolí počasí.

Naše dlouholetá knihovnice paní Vlasta Václavková vás srdečně zve k návštěvě obecní
knihovny a zapůjčení knih. Knihy jsou dvakrát ročně obměňovány z Krajské knihovny
Benešov a čtyřikrát do roka máme nové knihy z výměnného fondu z Husovy knihovny
v Říčanech. Roční poplatek je 10,- Kč. Knihovna je otevřena každé pondělí od 16.00
hod. do 18.00 hod.

V Březí, dne: 26. 1. 2018

Zastupitelstvo obce Březí

