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Občasník najdete, také na obecních
stránkách „www.zisov.cz”.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás krátce informovali
o letošních akcích skončených i plánovaných.
Od října 2021 probíhala rekonstrukce Bahenní ulice v úsecích A a C. V jednotlivých úsecích
byla vybudována kanalizace, v úseku C plynovod, veřejné osvětlení, nová vozovka
a chodníky. Byly vybudovány i nové přípojky pro budoucí zástavbu. Celková cena činila
12 256 758,-Kč bez DPH., z toho dotace ve výši 6 821 067,-Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj a 1 500 000,-Kč od Jihočeského kraje. Vybudování vozovky a chodníků v propojovací
čás B závisí na vypsání budoucích dotací. V letošním roce dojde k výstavbě kanalizace
a přečerpávací stanice Bahenní ulice u dubu, aby mohla být kanalizace zprovozněna.
Vysoutěžená cena výstavby kanalizace činí 3 565 367,-Kč bez DPH.

V srpnu došlo k vypuštění návesní nádrže.
Od konce září do konce roku dojde k její
rekonstrukci. I na tuto akci byla získána
dotace ve výši 1 880 000,-Kč, vysoutěžená
cena rekonstrukce činí
2 219 999,-Kč bez DPH.
Od č.p. 12 k č.p. 7 bude vyměněn stávající
vodovodní řad za nový PE. Výměna potrubí bude
provedena bezvýkopovou technologií. Dotace
na tuto akci činí 450 000,-Kč, vysoutěžená cena činí
820 421,-Kč bez DPH.

Jistě jste si všimli, že v nočních hodinách jsou některé
lampy zhasnuty. Obec se snaží touto cestou alespoň
částečně zmírnit dopad navyšování cen za elektřinu.
Úsporný režim je nastaven automa cky
od 22:00 h do 4:30 h.
Na obrázku jsou hnědě označené lampy, které v noci
nesví .

Podpora pro poživatele
starobního
a invalidního důchodu
Jihočeský kraj v těchto dnech schválil podporu pro poživatele starobního a invalidního
důchodu ve výši 3 000,- nebo 4 000,- Kč dle výše důchodu. Tato dotace bude vyplácena
prostřednictvím obecního úřadu. Informace budou vyvěšeny na úřední desce obce,
na stránkách obce, nebo vám je předáme na úřadě. Podrobnější informace budou ještě
zveřejněny. Výplata této mimořádné dávky bude probíhat do 31.1.2023

Obecní akce.
3. září 2022 se uskuteční pro dě „Rozloučení s létem“ od 18:00 h u místní hospůdky
Na Kopečku. Dě si nejprve opečou špekáčky, poté bude pro dě připraven krátký
program s překvapením.

Tradiční rybářská akce. Pořádá Dušan Hudlík.

10.září 2022 od 8:30 h se budou konat rybářské závody na Dolejším rybníku. Chytat
se bude na jeden prut a způsob lovu bude libovolný. Pro vítěze budou připraveny
hodnotné ceny. Sraz v 8:30 h, začátek soutěže v 9:00 h.

