Informace z Obecního úřadu
27.1.2016
* Venkovská cukrárna pod Cecemínem manželů Gruberových zve k návštěvě a posezení
do nově otevírané provozovny. Otevírá se v sobotu 30.1.2015 od 10:00. Posedět a zamlsat si
bude možné uvnitř ve velmi mile a útulně zrekonstruovaném prostoru, nebo si objednat na
zakázku. Otevřeno bude úterky až neděle od 10:00 do 17:30. Vřele doporučujeme 
* Rádi bychom Vás informovali, že společnost WOR, s.r.o. otevřela Sběrný dvůr
stavebních odpadů v prostoru pískovny Borek vedle Proboštského jezera. Sběrný dvůr je
primárně určen občanům, i když není vyloučeno jeho užití i právnickým osobám. Tel: 326
911 092
Pracovní doba :
březen – říjen
listopad
prosinec – únor

6:00 – 18:00
6:00 – 16:00
6:30 – 15:00

Ceny včetně DPH :
- Výkopová zemina a kameny
200,- Kč/t
- Beton, Cihly, Tašky a keramické výrobky 260,- Kč/t
- Stavební materiál na bázi sádry
600,- Kč/t

* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, neordinuje od pondělí 1.2. do středy 3.2.
V pondělí a středu zastupuje Chrást, v úterý Lhota.
* Kotlíkové dotace – od 15.1.2016 do 15.9.2016 v I. etapě, a od 3.10.2016 do 29.12.2017
v etapě II., mohou občané žádat o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva do výkonu 50kW za
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Od roku 2015 jde o novou dotaci z Operačního
programu Životní prostředí s jinými podmínkami pro fyzické osoby. A protože i na našem
obecním úřadě se zvyšuje počet stížností na oblaka štiplavého kouře z komínu souseda,
doporučujeme mnoha z vás této dotace zavčasu využít. V rámci svazku obcí Cecemínsko pro
vás na únor připravujeme informační schůzku s odborníky, kteří zdarma poradí jak na tuto
dotaci. O termínu a místě konání vás budeme včas informovat.
Po novu můžete získat až 80 % nákladů na pořízení nového kotle. Kotle na tuhá paliva s
nižší jak 3. emisní třídou se totiž nebudou moci od roku 2022 používat a budou se muset
vyměnit za kotle minimálně 3. emisní třídy a vyšší. To, že kotel vyhovuje zpřísněným
normám platným od r. 2022, se bude prokazovat osvědčením o revizi kotle. Revize kotlů na
tuhá paliva bude pro jejich majitele povinná dokonce již od příštího roku.
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“.
Vaše dotazy ke Kotlíkové dotaci Vám rádi zodpovědí pracovníci Krajského úřadu
Středočeského kraje: J. Bohatová (tel. 257 280 892, e-mail bohatova@kr-s.cz), Bc. A.
Hamzová (tel. 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz) nebo Mgr. M. Zadina (tel. 257 280

113, e-mail zadina@kr-s.cz). Více info také na: http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotniprostredi/kotle

