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Vážení spoluobčané,  milí
čtenáři našeho Jezdovické-
ho Zpravodaje,

je  před  námi  konec  roku
2022,  který nám  utekl  jako
voda a opět jsme pro Vás již
tradičně připravili  Jezdovický
Zpravodaj.

Letos  jsme se již,  doufejme,
vypořádali  s  onemocněním
covid,  ale  přišla  válka  na
Ukrajině a všichni se potýká-
me s obavami, co bude dál....
Začaly se zvyšovat ceny po-
travin, energií a dalšího zboží
a každého osobně se bohu-
žel současná situace dotýká.
Za  obec  Jezdovice  Vám
mohu slíbit,  že v novém roce
výrazně zvyšovat  poplatky
nebudeme  a  děti  do  15  let
budou  i  nadále  osvobozeny
od placení stočného a poplat-
ků za komunální odpad.

V tomto roce již byla v provo-
zu obecní čistírna odpadních
vod,  kterou  obsluhuje  pan
Vondráček. V této souvislosti
bych  měl  opakovaně prosbu
na všechny občany Jezdovic,
aby do kanalizace vypouštěli
pouze odpady k tomu určené.

Oleje je možné uložit do po-
pelnice před obecní úřad 

nebo do popelnice u tří klen-
bového mostu. Do kanaliza-
ce prosím nevhazujte  novi-
ny, hadry, vlhčené ubrousky
a  další nerozložitelný od-
pad,  protože  následně do-
chází k poškození čerpadel
čističky.

Obci  se  podařilo  dofinan-
covat  osvětlení v  Horní vsi
za  podpory  Programu
obnovy  venkova  v  celkové
částce 127 tisíc Kč.
Dále  byla  z  důvodu  nevy-
hovujícího stavu doupraven-
a místní komunikace v nové
části  obce  (Paulovi,  Nová-
kovi, Mištovi, Nevrklovi).

Na kapli byl upraven způsob
vyzvánění na  elektrické
ovládání.  Tímto  je  nyní
možné zvonit  pravidelně v
určitou dobu nebo před mší
svatou  nebo  při  oznámení
úmrtí.

Na kapli  byly zpevněny zá-
klady ocelovými koši a litým
betonem  s  odvodněním
okolo  střechy  kaple.  Tímto
můžeme  nyní přistoupit  k
opravě fasády 

na kapli,  aby byla hotová do
srazu rodáků v příštím roce.

Na  podzim  proběhly  komu-
nální volby  do  obecního  za-
stupitelstva,  o  jejichž výsled-
cích jsme vás již informovali.
Ještě jednou  bychom  touto
cestou chtěli poděkovat všem
spoluobčanům za velkou vo-
lební účast.

V tomto roce se v obci konaly
různé kulturní a  sportovní
akce.

Při  slavnostním vítání dětí v
kulturním  domě jsme  uvítali
nové občánky  naší obce,
kterými  byli  Štěpánka  Bene-
šová,  Jakub  Illek,  vítání se
bohužel  nezúčastnili  Patrik
Mišta, František Eliáš, Prokop
Chňapek  a  Simon  Vopelka.
Kulturní program  s  dětmi  k
této  malé slavnosti  připravily
Markéta  Cvaková a  Eva
Nováková.

Dále  se  uskutečnil  dětský
den, který zorganizovali ná
jemci  místní hospody  Pavel
Němeček a Helena Marešová
a při kterém mohly děti projít
po  vsi  a  přilehlém  okolí
celkem  10  stanovišť a  plnit
připravené úkoly.   Zázemí
bylo  připraveno  na  kabinách
u sportovního areálu, kde 
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bylo zajištěno i občerstvení.

V létě se tradičně uskutečnil
nohejbalový turnaj,  kterého
se  zúčastnilo  8  týmů a  v
jednom  si  zahrál  i  dvojná-
sobný olympijský vítěz Lukáš
Krpálek.

Na  začátek  adventu  se  po
dvouleté covidové odmlce
uskutečnilo  oblíbené tradiční
rozsvícení vánočního
stromku,  lípy  s  následným
posezením v kulturním domě.
I tentokráte nás velmi potěšila
velká účast a milé setkání a
popovídání se  všemi
spoluobčany  při  této  před-
vánoční akci.

17. 12. 2022 se uskutečnily v
kulturním  domě vánoční
dílničky  pro  děti  připravené
spolkem  Společně pro  Jez-
dovice,  při  kterém  si  mohli
děti i rodiče vyrobit ozdobičky
na Vánoce.

29.12.2022 se bude v 18.00
hod.  kulturním  domě konat
sváteční 

podvečer s harmonikou pod
vedením pana Karla  Zodla.
Srdečně zveme  všechny
spoluobčany  na  tuto  akci,
vstup bude dobrovolný.

Poslední akcí bude
silvestrovský večer  v  kul-
turním domě, který pořádá a
organizačně zajišťuje  pan
Němeček.

V novém roce 2023 jsou již
naplánované některé další
kulturní akce,  nejvýznam-
nější bude  sraz  rodáků,
který se bude konat  27.  5.
2023 a věřím, že se naši ro-
dáci mají na co těšit a obec
se bude mít čím pochlubit.

Na  příští rok  je  plánována
výměna  23  ks  veřejného
osvětlení,  která bude
spolufinancována  z  progra-
mu  Podpory  obnovy  ven-
kova.
Dále máme v plánu opravit
fasádu  kaple  ještě před
plánovaným srazem rodáků.
Bohužel se zatím

nepodařilo  zajistit  firmu  na
opravdu této fasády – pokud
by  někdo  měl  kontakt  na
zednickou  firmu,  která by
opravu  mohla  provést,
prosíme o její doporučení a
rádi ji zkontaktujeme.

Obec bude v příštím  žádat o
dotaci  na  rekonstrukci  a
dovybavení dětského hřiště a
dále na nový povrch na míst-
ní komunikaci  ke  Spělovu,
resp.  opravu  některých  po-
vrchů komunikací v obci.

V příštím roce bude také za-
hájena  změna  územního
plánu, jejíž přípravu a realiza-
ci  již odsouhlasilo  zastupitel-
stvo obce.

Závěrem  dovolte,  abych
poděkoval  členům zastupitel-
stva  obce  a  všem občanům
za  vykonanou  práci  v  uply-
nulém roce a chtěl bych všem
občanům popřát pevné zdraví
a  hodně krásných  a  po-
hodových dnů v novém roce
za sebe i celý obecní úřad.

Luboš Hartl
starosta obce

Poplatky stanoven  é   na rok  
2023

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Ú   h r a d a     p o p l a t k   ů  

Poplatky je možno uhradit od 
1.1.2023 v pracovní době 
obecního úřadu (každou stře-
du v 18.00 – 19.00 hodin) na 
obecním úřadě nebo bezho
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tovostně převodem.

1) Poplatek ze ps  ů   na rok   
2023

Poplatek ze psů činí 200,- 
Kč za psa/rok a za druhého a
každého dalšího psa téhož 
držitele 300,- Kč/rok.

Splatnost poplatku je stano-
vena do 31. března 2023. 

Ú  hrada poplatku  

Účet: 115-5889860277/0100
Variabiln  í   symbol  : na místo 
napište popisné číslo domu

Konstantn  í   symbol  : 1341
Zpr  á  va pro p  ří  jemce  : popla-
tek za psa, příjmení a 

jméno majitele psa (Např.: 
poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecn  í     
syst  é  m odpadov  é  ho hos  -  
pod  ář  stv  í   (popelni  ce) na   
rok 2023

Poplatek činí 600,- Kč na 
osobu / rok.

Pro majitele domů určených 
k rekreaci (platí i pro neobyd-
lené domy) činí poplatek 
600,-- Kč za nemovitost / 
rok.

 Děti do 15 let jsou ZDARMA 

(jsou od poplatků osvoboze-
ny).

Splatnost poplatku je stano-
vena do 31. března 2023.

Obyvatelé rekreačních ob-
jektů uhradí poplatek 
nejpozději do konce června 
2023.

Ú  hrada poplatku  

Účet: 115-5889860277/0100
Variabiln  í   symbol  : na místo 
napište popisné číslo domu
Konstantn  í   symbol  : 1340
Zpr  á  va pro p  ří  jemce  : od

pad, příjmení a jména všech
osob, za které jsou poplatky
placeny (Např.: odpad, 
Novák Josef st., Josef ml., 
Jarmila)

3) Poplatek za internet na 
rok 2023

Poplatek za internet 
činí 3000,- Kč za rok.

Splatnost poplatku je stano-
vena do 31. března 2023. 

Ú  hrada poplatku  

Účet: 115-5889860277/0100
Variabiln  í   symbol  : na místo 
napište popisné číslo domu
Konstantn  í   symbol  : 2111
Zpr  á  va pro p  ří  jemce  : popla

tek za internet, příjmení a 
jméno (Např.: poplatek za 
internet, Novák Josef)

4) Vodn  é   a sto  č  n  é     na rok   
2023

Vodn  é   činí:

38,- Kč s DPH/za m3 (platí 
pouze občané připojení na 
obecní vodovod až po odečtu
vodoměru pracovníkem 
obce).

Sto  č  n  é     činí:

a) 600,-- Kč / osobu / rok 
(plat  í   pau  šá  ln  ě   v  š  ichni ob  -  
č  an  é   s trvalým pobytem 
v obci Jezdovice)

b) 600,-- Kč / nemovitost / rok
(plat  í   pau  šá  ln  ě   majitelé 
nemovitostí určených k re-
kreaci nebo neobydlené 
domy)

Děti do 15 let jsou ZDARMA 
(jsou od poplatků osvobozen-
y).

 Splatnost poplatku je stano-
vena do 31. března 2023.

Obyvatelé rekreačních ob-
jektů uhradí poplatek nejpoz-
ději do konce června 2023.

Ú  hrada poplatku (sto  č  n  é  -  
ho)

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo 
napište popisné číslo domu

Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, 
příjmení a jména všech osob,
za které jsou poplatky place
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ny (Např.: stočné, Novák 
Josef st., Josef ml., Jarmila)

Nová zelená úsporám light

Program je určen pro domácnosti
(v rodinných domech),  které jsou
tvořeny  pouze  osobami
pobírajícími  starobní důchod,  či
invalidní důchod 3.  stupně,  nebo
pro domácnosti, které pobírají pří-
spěvek  na  bydlení.  Z  programu
NZÚL lze  čerpat až 150 000,- Kč
na  úsporná opatření (zateplení
obálky  domů,  či  výměnu  oken  a
dveří). 

Pokyny pro    ž  adatele v programu  
NOV  Á   ZELEN  Á     Ú  SPOR  Á  M  
LIGHT
(d  á  le  jen  NZ  Ú  L)  v    ú  zem  í   MAS  
T  ř  e  šť  sko.  

Co NZÚL podporuje:
➢ Zateplení obvodových stěn RD
min. 20cm izolace (v celém obvo-
du RD a výšce
min vytápěného prostoru)
➢ Zateplení střechy RD min. 
30cm izolace – v celé ploše stře-
chy*
➢ Zateplení stropu pod ne
vytápěnou půdou RD min. 30 cm
izolace – v celé ploše
vytápěného prostoru*
➢ Zateplení podlahy  RD  min
12cm  izolace  (nad  zeminou/
sklepem) – v celém
půdorysu RD*
➢ Výměna oken RD okny s izo-
lačními troj-skly a šířkou rámu min
7cm
➢ Výměna vchodových dveří RD
(mezi  interiérem  a  exteriérem)
tepelně izolačními dveřmi – v pří

padě prosklení nutná izolační
trojskla
Výše podpory:
➢ Zateplení obvodových stěn –
až 6  000  Kč za  každý běžný
metr obvodu stěn
(nejedná se o m2)
➢ Zateplení střechy  –  až 120
000,- Kč
➢ Zateplení stropu – až 50 000,-
Kč
➢ Zateplení podlahy  –  až 60
000,- Kč
➢ Výměna oken – až 12 000,-
Kč za každé vyměněné okno
➢ Výměna vstupních dveří – až
18  000,-  za  každé vyměněné
dveře
Podmínky:

➢ Žadatel je vlastníkem 
(nebo spoluvlastníkem RD)
➢ Žadatel  a  všechny  osoby  v
domácnosti pobírají sta
robní důchod, nebo invalidní dů-
chod 3. stupně, nebo domácnost
žadatele  čerpala/čerpá  příspě-
vek na bydlení

Co  je  potřeba  pro  podání žá-
dosti:
➢ Vytvoření elektronické identity
– blíže video návod viz QR kód
(Czech POINT)
➢ Založení účtu v systému AIS
–  blíže  návod  viz  QR  kód
(SFŽP)
➢ Dokument prokazující čerpání
důchodu / příspěvku na bydlení
(OSSZ)
➢ Dokument  prokazující
vlastnictví bankovního účtu – pro
zaslání dotace (Banka)
➢ Fotodokumentace  před
provedením  opatření (MAS  /
EKIS)
➢ Zpráva o navrhovaných opat

řeních (MAS / EKIS)

V případě dotazů nás kontaktujte
na  email:  mas-trestsko@sez-
nam.cz,  nebo  tel.725  774  708,
nebo  navštivte  na  adrese
Palackého 429/19, 589 01 Třešť

V roce 2022 oslavili významné 
životní jubileum naši spoluob  -  
čané:
Anna Vondráková
Eliška Svobodová
Jaroslav Vondrák
Vladimír Cvak
Zdeňka Svobodová                        
Jarmila Berková                             
Jitka Vondráková
Milada Hradecká 
Miluše Kučerová

Všem jubilantům obecní úřad sr-
dečně blahopřeje.

V roce 2022 se narodili tito noví 
občánci  Jezdovic: 
Štěpánka Benešová
Jakub Illek                   
Patrik Mišta                                    
František Eliáš                               
Anděla Jirsová

V roce 2022 nás opustili:
Jana Mišáková
Jiřina Musilová
Ludmila Vltavská
Milena Koblížková

Zastupitelé obce Jezdovice
přejí všem  občanům  obce
zdraví,  štěstí a  pohodu do
roku 2023.
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