Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na 1. adventní neděli, tj. 28.11.2021 v 17 hod do Kaple Zvěstování Panny
Marie, kde vystoupí pěvecký sbor Pěslav Ozvěna. V 18 hod následuje tradiční rozsvícení vánočního
stromečku na návsi. Občerstvení v podobě punče pro děti a dospělé zajištěno.
V sobotu 4.12.2021 od 17 hod vystoupí v místním hostinci Folklorní soubor Javor Javoráček
z Lomnice nad Lužnicí. Muzikanti, tanečníci a zpěváci jsou oblečení do tradičních blatských krojů a
můžete se seznámit s folklorem Jižních a Západních Čech.
Již tradičně 5.12.2021 od cca 17 hod budou vycházet čerti s Mikulášem a andělem.
Na 11.12.2021 od 18hod je naplánovaná Mše Svatá v Kapli Zvěstování Panny Marie. Všichni jste
srdečně zváni!
Od roku 2022 se zvyšuje platba za komunální odpad na 750,-/ občana, svoz komunálního odpadu
zůstává ve frekvenci 1x za 14 dní. Rozpis svozu komunálního odpadu a svozu separovaného odpadu
přiložen.
Od nového roku se mění vyhláška na komunální odpad – Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku za komunální odpad je
tedy každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci a každý vlastník nemovitosti zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce.
Občané, kteří v obci mají trvalý pobyt, ale bydlí jinde, jsou povinni platit poplatek za komunální
odpad v naší obci.
Palivové dřevo
Podmínky a možnosti prodeje palivového dřeva z obecních lesů budou stejné jako v předchozích
letech. Palivové dřevo lze získat samovýrobou nebo těžbou (provádí obec) a objednává se u starostky
obce, vlastní realizaci vyřizuje odborný lesní hospodář Ing. Petr Pumpr.

Nová zelená úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy,
ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému
bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo
výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo),
má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž
provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus
v řádech desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým
nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2022.

Zastupitelstvo obce Dunajovice

