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Místní poplatky v roce 2016
Místní poplatek za odpad: 550 Kč občan, 350 Kč dítě do deseti let věku včetně, 600 Kč chalupa.
Místní poplatek za psa: 50 Kč za každého psa.
Místní poplatek za parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství: 1.000 Kč ročně.
Splatnost poplatků: nejpozději do 31. března. Od 1. dubna nebudou vyváženy popelnice bez platné
známky na rok 2016. Poplatky se hradí v hotovosti na Obecním úřadě Sudovo Hlavno.

Odpadové hospodářství
Za loňský rok obec získala od společnosti EKOKOM v rámci zpětného odběru tříděného odpadu (plasty,
sklo, papír, nápojové kartony, kovy) částku 77 tis. Kč. Čím více třídíme, tím více peněz se obci vrátí zpět.
V rámci svazku Cecemínsko patří Hlavno mezi obce s největším množstvím vytříděného odpadu.
Přehled nákladů r. 2015 na odpadové hospodářství: svoz tříděného odpadu 84 tis. Kč, svoz
velkoobjemového odpadu 20 tis. Kč, svoz popelnic 300 tis. Kč. Od občanů a chalupářů bylo vybráno 246
tis. Kč (místní poplatek za odpad). V letošním roce připravujeme společně s obcemi svazku Cecemínsko
výběrové řízení na svozovou firmu s cílem získat výhodnější finanční podmínky za svoz odpadů.

Pozvánky
V neděli 28. února od 15 hodin se
koná výroční valná hromada
zahrádkářského spolku. Tradiční
zahrádkářský ples se uskuteční
v sobotu 5. března. Hrát bude
skupina Karyna Band.

Výroční členská schůze TJ ZD
Kostelní Hlavno proběhne v sobotu 27.
února na sále u hřiště v Kostelním
Hlavně. Sportovní zábava se bude
konat v sobotu 2. dubna tamtéž.

Hlavnovští ochotníci odehrají 2 reprízy představení S tebou mě baví svět: v pátek 26. 2. v Sojovicích
(kulturní dům) a v sobotu 27. 2. ve Lhotě (hostinec Na Malém plácku). Začátek divadla je v 18 hodin.

Zábava svazku obcí Cecemínsko se bude konat v sobotu 9. dubna v Konětopech na sále obecního
hostince. Lístky si lze zamluvit na OÚ Sudovo Hlavno. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně občerstvení.

Dětský karneval se koná v sobotu 19. března od 14 hodin na sále hostince U Sedláčků. Hudba: DJ Marcel,
vstupné dobrovolné. Pořádá OÚ Sudovo Hlavno ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři.

DSO Cecemínsko ve spolupráci s MAS Vyhlídky

pořádá seminář
KOTLÍKOVÁ
DOTACE
v úterý 15. 3. 2016 od 18 hod.
hostinec U Jelena, Hlavenec
Máte starší kotel na tuhá paliva a chcete ho vyměnit za nový?
Využijte Kotlíkovou dotaci!
V případě, že plánujete výměnu svého kotle na tuhá paliva, můžete využít KOTLÍKOVOU
DOTACI, kterou poskytuje Středočeský kraj, a ušetřit výraznou částku. V rámci této dotace lze
získat až 80 % nákladů na pořízení nového kotle.
O tom jak na to se dozvíte na semináři, seminář je ZDARMA, školit zájemce o dotaci budou
manažerky MAS Vyhlídky.
Dotaci můžete použít na:
 výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízkoemisní kotel na tuhá paliva (uhlí, brikety, pelety, dřevo), tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a další zdroje. Do
nákladů mohou být započítány nová nebo zrekonstruovaná otopná soustava, úprava spalinových
cest i služby energetického specialisty.
 součástí financování jsou i tzv. mikroenergetická opatření – jde o nenáročná opatření ke
snížení energetické náročnosti budovy (např. dílčí výměna oken, vstupních dveří, instalace prahů,
zateplení střechy nebo půdních prostor, dílčí zateplení fasády, oprava fasády, výměna zasklení
starších oken za izolační dvojskla atd.). Tato mikroenergetická opatření budou potřeba v případě,
kdy žadatel o dotaci není držitelem Průkazu energetické náročnosti budovy klasifikační třídy „C“.
Přihlásit na seminář se lze osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecním úřadě ve své obci
nejpozději do 11. 3. 2016, v případě velkého zájmu bude zajištěna doprava.
KONTAKT: Obec Sudovo Hlavno, 724 107 079, ou@sudovohlavno.cz

