INFORMACE PRO OBČANY OBCE SKUHROV
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás v tomto předvánočním čase opět informovali o
aktuálním dění v naší obci:
1. Problém s nedostatkem pitné vody vyřešen.
Prioritou letošního roku bylo zajistit občanům dostatek kvalitní pitné vody. To se podařilo a
od začátku prosince je již ve zkušebním provozu nový vrt i nová úpravna vody.
Na tuto akci jsme získali dotaci z SFŽP 3 mil. korun.
2. Tělocvična při ZŠ.
Práce pokračují dle plánu.
3. Odbahnění nádrže Rybniště.
Odbahnění rybníka bylo dokončeno. Nyní bude ještě provedena rekonstrukce lávky a výpustě.
4. Poplatek za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.12.2019 schválilo novou Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví poplatek 650 Kč za osobu a
rok. Stejně tak i za rekreační nemovitost. Všechny úlevy byly ponechány. Tzn. : děti do 15 let
včetně neplatí, studenti do 26 let a senioři nad 70 let platí 350 Kč, samoty určené
k individuální rekreaci platí 350 Kč.
Zdražování i v budoucnu se zřejmě nevyhneme, ale můžeme důsledným tříděním odpadů
zdražování minimalizovat. Žádáme Vás, nezakládejte černé skládky – ani na bioodpad.
Sešlapávejte PET lahve, které odevzdáváte do kontejnerů. Zmenšujte objem papíru
odevzdávaného do kontejneru.
5. Prodejna COOP.
Pro zachování prodejny ve Skuhrově jsme poskytli COOPu příspěvek ve výši 50 000 korun
pro rok 2019. Dotace z Kraje Vysočina nám nebyla přiznána. Na rok 2020 COOP žádá dotaci
60 000 korun.
6. Odečet vodoměrů.
Ve dnech 30. a 31. 12.2019 bude prováděn odečet vodoměrů. Zároveň Vám bude předána ve
2 vyhotoveních nová smlouva na vodné a stočné. Žádáme o kontrolu údajů na této smlouvě,
případné doplnění, podpis a navrácení na obecní úřad do 3 měsíců.
7. Volný pohyb psů.
V obci existuje Obecně závazná vyhláška č.4/2010, kterou se zakazuje volný pohyb psů. Tato
vyhláška je stále v platnosti. Žádáme o její dodržování.
8. Rok 2020
Pro rok 2020 si klademe za cíl dokončit započaté stavby. Na dokončení tělocvičny si budeme
muset zřejmě vzít úvěr a tak žádné velké akce neplánujeme. Pokud Kraj Vysočina provede

opravu mostu přes komunikaci I/38 (jak je přislíbeno), obec naváže s opravou místní
komunikace.
Stejně jako v předchozích letech budeme i roce příštím pokračovat v pořádání kulturněspolečenských akcí. Např. dětské dny, letní kino, rozsvícení vánočního stromku apod. Všem,
kteří se spolupodílejí na těchto akcích, děkujeme.
V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat obecní úřad (telefonicky, mailem či
osobně). Více informací je na webu obce www.skuhrov-hb.cz
Na závěr vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a především pevné zdraví v roce
2020.
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