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Oslavenci gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho štěstí a zdraví.

ZE SPOLEČNOSTI
Vraťme se ještě zpět do měsíce června. V sobotu 29. si v bechyňské klášterní
zahradě řekli ano Simona Stachová a Jiří Beneš. Na sváteční den 6. července
si ratajskou obřadní místnost
ke vstupu do manželství vybrali Kateřina
Göttlicherová s Kamilem Blažkem. Celkově to byla již čtvrtá svatba na ratajské
půdě. Oběma novomanželským párům gratulujeme a na společné cestě životem
přejeme velké množství vzájemné tolerance a nezbytné štěstí a zdraví.

NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA
RATAJ
Zase je nás o jednoho více. Po pěti děvčatech se první červencový den narodil
Martinu Křižanovi a Kateřině Malé syn Tomáš. Oběma rodičům gratulujeme
a malému Tomáškovi přejeme do života mnoho štěstí a zdraví.

PŘÍPRAVA VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE - ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
Nejprve bychom rádi popsali stávající situaci s odváděním odpadních vod z domácností.
V současné době používají majitelé nemovitostí v obci k čištění odpadních vod zejména septiky. Vlastní
malou domácí čističku mají instalovanou asi pouze 3 domy.
Odpadní vody z těchto zařízení (septiků nebo ČOV) jsou cca ze dvou třetin domů odváděny do obecní
kanalizace. Zbývající domy vypouští odpadní vody buďto do kanalizace, která není v majetku obce,
nebo přímo do povrchových vod (rybník, strouha).
Obec Rataje vlastní povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (v tomto případě do říčky
Smutné). Tím pádem ten, kdo je napojen na obecní kanalizaci, nemusí nic řešit a je jak se říká v pohodě.
Problém je ale u všech ostatních, co vypouštějí odpadní vodu kamkoliv jinam. Ti by měli mít (samozřejmě
za každý dům) samostatné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Jenže povolení úřad vydá pouze v případě, že si dotyčný dům instaluje svoji čistírnu.
Dále je zapotřebí zmínit informaci, že již v roce 2014 vláda ČR svým nařízením výrazně zpřísnila limity pro
vypouštění odpadních vod. Pro obec jako majitele kanalizace, ze které se vypouští do potoka, to znamená,
že zejména v době sucha nejsou splašky ničím ředěny a zcela objektivně hrozí překročení maximálních
hodnot pro vypouštěné látky a s tím související sankce od kontrolních orgánů.
Proto, abychom komplexně vyřešili čištění odpadních vod v obci (bohužel zatím bez Kozína), zastupitelstvo
obce po projednání různých variant schválilo stavbu aktivační čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace
v délce cca 1,2 km. Nyní již probíhá příprava projektu. Už dnes víme, že by samotná čistírna měla stát
na louce u cesty k Remizu asi 30 metrů za odbočkou Za Humna.
Celá stavba bude finančně velmi náročná. Zatím vychází náklady na stavbu bez přípojek k domácnostem
na cca 18 mil. Kč bez DPH. Maximální možná dotace státu a Jihočeského kraje činí 12,8 mil Kč. Obec tedy
musí přidat cca 5 mil. Kč a dále také pravděpodobně částečně spolufinancovat i přípojky k jednotlivým
domům.
To jsou investiční náklady, provoz kanalizace a ČOV je samozřejmě také nákladný a proto bude nutné hradit
i stočné, které se zatím v obci neplatí.
Pokud půjde vše hladce, tak do konce tohoto roku bychom mohli získat stavební povolení a do 15. ledna
roku příštího požádat o dotaci. Kdyby se podařilo dotaci hned napoprvé získat, začalo by se se stavbou
už v příštím roce.

NEZAMĚSTNANOST V RATAJÍCH
Pro milovníky statistik přinášíme zajímavou a pro naši obec lichotivou informaci. Poslední statistický údaj (výpočet
5. 6. 2019) uvádí v naší obci 1 uchazeče o zaměstnání, což představuje podíl nezaměstnaných 0,741 %. Celkový počet
obyvatelstva v rozmezí věku 15 - 64 let je 135. Pro porovnání celorepubliková nezaměstnanost uváděná z května roku
2019 je 2,2 %, v jihočeském kraji byla míra nezaměstnanosti k 30. 6. 2019 - 1,74%.

INFORMACE KE 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
V předešlých číslech občasníku jsme vás informovali, že 7. 1. 2019 byla vyhlášena v rámci OP Životní prostředí
3. výzva pro kraje pro předkládání projektů k získání finančních prostředků na 3. kolo kotlíkových dotací. Jihočeský
kraj má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů. Proto vám přinášíme několik
důležitých informací.
Předpokládané zveřejnění podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: SRPEN/ZÁŘÍ 2019 na webu
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Předpokládané zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji: ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2019
prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů
spalujících uhlí (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa).
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3.,
4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:




80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu,
nejvýše však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100
tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.krajjihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace. Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových
kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. Výměnu kotle je možné
realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle
v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Jihočeský kraj organizuje pro žadatele o dotaci odborné semináře, jejichž harmonogram vám přinášíme. Pro další
informace a s případnou pomocí se samotnou realizací se můžete obrátit na Pavla Richtera tel: 702 091 827.
04.09.2019, 16:00 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.
09.09.2019, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II., velký sál zastupitelstva
09.09.2019, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav (malý sál), 1. p.
10.09.2019, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ V OBCI
Jelikož první vlna kontrol dle zákona probíhala v roce 2016, končí jim tento rok 2019 jejich platnost, je tedy dle
zákona 201/2012 Sb. §17 ODST. 1, písm, h) opět nutné 1x za 3 roky provést kontrolu těchto kotlů. Tato povinnost
se vztahuje i na nově zakoupené kotle.
Obec ve spolupráci s firmou TPT Servis s.r.o. z Českých Budějovic nabízí hromadnou kontrolu kotlů. V jihočeském
kraji má firma nasmlouvané techniky s oprávněním provádění kontrol kotlů na tuhá paliva na tyto značky:
Agromechanika Lhenice, Atmos, Buderus, Dakon, Kovarson, Opop, Rojek, Verner, Viadrus, Viessmann.
Předpokládaná cena za jednu kontrolu je 1 000,- včetně DPH a dopravy. Případní zájemci nechť se přihlásí do konce
srpna v kanceláři obecního úřadu o úředních hodinách. Akce se uskuteční jen v případě většího množství zájemců.

PRODEJ DŘEVA
Obec Rataje nabízí občanům a majitelům nemovitostí v obci palivové kůrovcové dřevo samovýrobou za 100,- Kč
prostorový metr a dále totéž dřevo ze skládky za 400,- Kč prostorový metr. Objednávky je možné vyřídit u lesního
hospodáře Ing. Jakuba Zemana na tel: 775 399 311.

VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO
Uživatelé obecního vodovodu si mohou o úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu vyzvednout vyúčtování
za odebranou vodu. Fakturu můžete uhradit na místě nebo bezhotovostně na obecní účet číslo 2800795680/2010.

ÚŘEDNÍ HODINY
Upozorňujeme na uzavření obecního úřadu. V týdnu od 26. srpna do 2. září
nebudou z důvodu dovolené úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Vyznavači rybolovu si mohou zaškrtnout v kalendáři datum 21. září. Na tento den
připravil pan Miloslav Švejda oblíbené rybářské závody. Sraz účastníků
je v 8 hodin na hrázi rybníka v areálu farmy. Startovné činí 200,- Kč. V ceně
startovného je klobása, pečené maso a pivo nebo limonáda. Pro všechny jsou
připravené hodnotné ceny.

SVOZ ODPADU
Ve středu 21. srpna v ranních hodinách proběhne svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Vyndejte prosím včas
tyto suroviny před své nemovitosti. Pytle na nápojové kartony je možné si vyzvednout na obecním úřadě o úředních
hodinách.

TURNAJ V NOHEJBALE
Všechny zájemce o nohejbal zveme na 13. ročník Ratajského poháru trojic, volná jsou poslední místa. Podrobné
informace najdete na přiloženém plakátě. Zároveň zveme všechny, na zbytek akcí ratajského kulturního léta.

Úřední hodiny:

Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová
Ing. Jakub Zeman

středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

Otevírací doba knihovny
Středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba:

Anna Cvachová

Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na e-mailu posta@ratajeobec.cz

