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Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice
Projekt je spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II jihozápad,
Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu,
Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 5.418.669,00 Kč
Způsobilé výdaje: 4.965.443,07 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 453.225,93 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP:4.213.521,24 Kč (84,86% ze způsobilých výdajů)
Vlastní podíl příjemce:751.921,83 Kč (15,14% ze způsobilých výdajů)

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního víceúčelového hřiště se sportovním zázemím v obci
Zvěrotice. Realizací projektu dojde k naplnění dlouhodobého záměru obce - doplnění infrastruktury
cestovního ruchu a s pozitivním dopadem na příliv nových návštěvníků obce Zvěrotice. Náplní realizace
projektu je - vybudování víceúčelového hřiště včetně oplocení, vybudování herních prvků včetně
dopadových ploch, rekonstrukce objektu zázemí hřiště, v objektu zázemí - vybudování solárního zařízení
pro ohřev TUV, zřízení půjčovny kol a prostor pro indoor aktivity včetně potřebného vybavení a připojení
na internet. Dále budou dopracovány obecní webové stránky pro potřeby propagace výstupů projektu v
cestovním ruchu.
Partneři projektu:
Město Soběslav
Obec Tučapy

Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/23.02675
Termín fyzické realizace: 04/2014 – 08/2014

Další informace o projektu:
Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Odpadové hospodářství
Provozní doba sběrného dvora :
Středa 15:00 – 17:00 hodin
Sobota 13:00 – 15:00 hodin
Neděle 9:00 – 11:00 hodin
Do kontejnerů na návsi je možné odkládat: plasty, sklo a papír.
Během několika týdnů bude nainstalován kontejner pro sběr nepotřebných
oděvů. Další kontejnery pro plasty a sklo jsou u sběrného dvora.

Žádáme občany, aby kolem kontejnerů udržovali pořádek.
Větší plasty a sklo je nutné ukládat ve sběrném dvoře !
Z technických důvodů nelze ve SD ukládat pneumatiky, chemikálie, ostatní
nebezpečné látky a sádrokartonové desky !
Kontejnery na drobný elektromateriál ( vysoušeče vlasů , mobilní telefony, zářivky,
úsporné žárovky apod.) jsou umístěny za vstupními dveřmi do obecního úřadu.
Náklady na likvidaci odpadů se stále zvyšují.
V roce 2012 činily náklady spojené s odvozem odpadů 294 700 Kč, v loňském
roce to bylo již 326 016 Kč. Od obyvatel se vybralo 152 406 Kč a v loňském
roce 154 001 Kč.Rozdíl 142 294 Kč v roce 2012 a 172 015 Kč v roce 2013
je stále hrazen z veřejného rozpočtu obce.
Odvoz jednoho kontejneru ze SD včetně skládkování stojí cca 5 000 Kč.
Všem, co třídí odpad DĚKUJEME !!!

Upozorňujeme, že dnem 31.března 2014 skončila
splatnost poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek lze i nadále uhradit v
Po a Čt od 18 do 19 hodin v kanceláři OÚ.

Co nás trápí ?
...hluk z dálnice D3
Nešlo si nevšimnout, že od července
loňského roku nám z(ne)příjemňuje
život nový úsek dálnice D3.
Ať už jsou, nebo nejsou překročeny
hlukové limity, hluk nám prostě vadí!
Hned následující měsíc byla na ŘSD
doručena naše žádost (1)
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Odpověď přišla záhy (2)
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Moc nás neuspokojila, tak následoval
další dotaz (3) Ani další odpověď nic
nepřinesla (4).
Doposud se nám nikdo ohledně měření
neozval. Je pravdou, že během zimních
měsíců se akustická měření neprovádějí.
V současné době probíhá ze strany obce
jednání přímo s Krajskou hygienickou
stanicí České Budějovice a Ministerstvem
dopravy.
O výsledcích jednání budeme občany
informovat v dalším vydání Zvěrotičáku.

Koncem března uspořádala kulturní komise při
OÚ Zvěrotice zájezd do pražského divadla U Hasičů.
Padesátka zvěrotických, s drobnou podporou ze Soběslavi,
shlédla divadelní komedii amerického autora Neila Simona
„VSTUPTE...”
Herecké výkony pana Nárožného, Čenského, Mrkvičky a v
neposlední řadě Libuše Švormové vyvolávaly salvy smíchu.
Ti, co se zájezdu zůčastnili, určitě nelitovali. A ostatní ?

Obecní zastupitelstvo
přeje všem občanům
příjemné prožití
Velikonočních svátků

Někdy příště....

Zvěrotická pouť připadá letos na 11. května
Obecní úřad Zvěrotice č.p. 83; po + čt 18-19hod; 381521806; obec@zverotice.cz; www.zverotice.cz
placená reklama

Hospoda Na Kopci Zvěrotice Vás zve na příjemné jarní posezení.
Nabízíme prostory k uspořádání Vašich soukromých oslav, či firemních akcí.
Na Vaše přání zařídíme rautové občerstvení, či klasické menu.
Přijďte se podívat na nově zrekonstruovaný salonek a zahrádku.

Zveme Vás na:

Z aktuální nabídky:
Gambrinus 10° nepasterizovaný

20 Kč

VELIKONOČNÍ DISCO PÁRTY

Kozel 11°

20 Kč

Sobota 19. 4. 2014 od 20.00 h

Grilovaná žebra 500 g

99 Kč

Hraje DJ Pavel Snášel

Grilované koleno600 g

109 Kč

Akce: Jägermeister + cola 39,-

Nachos se sýrovou omáčkou/salsou 40 Kč
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ČARODĚJNICKÝ PODVEČER s hudbou
Středa 30. 4. 2014 od 17.00 h
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Nejen pro dospělé bude připraven na zahrádce oheň na opékaní buřtů.
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Pro děti - velká trampolína !!!
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POUŤOVÁ ZÁBAVA
Pátek 9. 5. 2014 od 20.00 hod
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K tanci a poslechu hraje ... (nechte se překvapit)
Ve dnech 22. - 23.4. ZAVŘENO z důvodu rekonstrukce hospody.
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