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Daň z nemovitostí
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. září rozhodlo o zvýšení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí. Přestože víme, že zvýšení daně není a asi nikdy nebude vnímáno
pozitivně, rozhodli jsme se tento krok učinit. Na následujících řádcích se Vám pokusíme důvody
našeho rozhodnutí přiblížit a doufáme, že po jejich přečtení budou Vaše negativní pocity alespoň
trochu zmírněny.
Zastupitelstvo obce se od svého zvolení snaží, aby se naše obec rozvíjela ke spokojenosti našich
občanů. Rádi bychom v tomto duchu i nadále pokračovali. V plánu máme např. rekultivovat další
zelené plochy, opravit a rozšířit další místní komunikace, vybudovat nový obecní úřad spolu
s komunitním centrem, rozšířit dětské hřiště a rozšířit vodovodní a kanalizační sítě.
Vše stojí peníze a rozpočet obce není bezedný, přestože se snažíme šetřit, kde se dá. Část
prostředků se pokusíme získat z dotací z evropských fondů, ale i u nich je potřeba určitá míra
spoluúčasti obce. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů obce jsou daně podle rozpočtového určení
daní. Daň z nemovitostí je však jedinou daní, jejíž výnos je celý příjmem obce, stát si z něho nic
nenechává a nedochází k jeho přerozdělování, tak jako u ostatních daní. Jinými slovy každý
vlastník nemovitosti v katastru naší obce platí daň z nemovitostí obci. Výnos z tohoto zvýšení daně
činí cca 250.000 Kč za rok a bude použit na výše uvedené projekty, které budou sloužit Vám
občanům.

Odpady
Na sběrných místech odpadu v Záluží i Kozlovicích jsme umístili nové malé kontejnery (popelnice)
na použitý textil a obuv. Firma, která u nás měla umístěný velký kontejner se rozpadla a vzhledem
k velikosti naší obce se nám nepodařilo zajistit novou firmu. Z toho důvodu jsme se rozhodli
používat na sběr použitého textilu a obuvi naše malé popelnice, které jsme vyhráli v soutěži
„Skleněná popelnice“. Po jejich naplnění bude odložený textil odvezen do sběrného kontejneru
v Roudnici nad Labem, který patří Diakonii Broumov.
Z hlediska úspory finančních prostředků za odvoz bioodpadu Vás žádáme, abyste větve nedávali do
kontejneru na bioodpad, ale za něj. O jejich likvidaci se postarají naši zaměstnanci ve spolupráci
s Obecním úřadem v Račicích. Děkujeme.
Jednáme s provozovateli kompostárny v Židovicích o možnosti vozit bioodpad do místní
kompostárny místo do Čížkovic. V příštím roce bychom tak mohli ušetřit tisíce korun.
Do velkoobjemového kontejneru, který je přistaven vždy na jaře a na podzim nevhazujte
pneumatiky, které patří do skupiny nebezpečného odpadu. V současné době obec neorganizuje sběr
pneumatik, ani nedisponuje prostory k jejich skladování. Rada Městského úřadu v Roudnici nad

Labem by měla v dohledné době jednat o možnosti, že by naši občané mohli do sběrného dvoru
na Hostěrazu, který provozují Technické služby města Roudnice nad Labem, vozit různé druhy
odpadu včetně pneumatik. Likvidace pneumatik je proto v současné době plně v odpovědnosti
jejich vlastníků, proto Vás žádáme, abyste je neodkládali u sběrného místa na tříděný odpad.
30. září uplynul termín pro zaplacení poplatků za odpady a psy. Ti z Vás, kteří svou povinnost
ještě nesplnili žádáme, aby tak co nejdříve učinili.

Oprava hlavní silnice
Získali jsme informaci, že by se v příštím roce měla začít opravovat hlavní silnice Dobříň - Račice,
na jejíž tristní stav si již mnoho let stěžujeme. Vlastníkem komunikace je Ústecký kraj, který
opravu zahrnul do svého ročního plánu oprav na příští rok. Snad všechno vyjde a my budeme
konečně jezdit po novém povrchu.

Lampionový průvod
V sobotu 7. listopadu pořádáme každoroční lampionový průvod. Začínáme v Kozlovicích na návsi
v 17 hodin. Půjdeme po nové cestě do Záluží k Obecnímu úřadu, kde bude připraveno něco na
zahřátí pro děti i dospělé a také něco malého k zakousnutí.

Telefonické kontakty na obyvatele
Z důvodu včasného informování v případě krizové situace (např. povodně) žádáme občany, ale
i rekreanty, o sdělení telefonního kontaktu (jedno telefonní číslo na jeden dům). Kontakt prosím
předejte paní Jirkovcové na telefon 777 505 930 nebo na e-mail ou.zaluzi@tiscali.cz. Nejde
samozřejmě o povinnost, ale zvýšíte tím možnost, být včas informováni v případě jakékoliv
nenadálé situace.

