Zpráva starostky
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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás seznámila s aktuálním děním v obci. Úvodem pár méně příznivých
zpráv. Jak jsem vás informovala minule, podala jsem žádost na MMR o dotaci na doplnění
herních prvků do parku, která však byla bohužel ministerstvem zamítnuta. Pro zajímavost ze
16 žádostí z K. kraje bylo vyhověno pouze jedné obci a jedna byla zařazena do náhradníků.
Nicméně lze o tuto samou dotaci požádat opětovně v příštím roce. Další žádost o dotaci jsem
zasílala na karlovarský kraj na rekonstrukci společenského sálu. Tam jsme z požadovaného
cca milionu obdrželi pouhých 150.000, tedy jen zanedbatelné procento. Opět se zde potvrzuje,
že žádat neznamená dotaci automaticky dostat.
Oprava společenského sálu probíhá úspěšně a bude potřeba jej dovybavit stoly a židlemi,
které nebyly součástí nabídky. Provedla jsem průzkum trhu a nejlevnější nabídka činí cca 122
tis. O tuto částku jsem požádala Nadaci ČEZ, která poskytuje příspěvky v rámci grantu
podpora regionů. Bohužel ani zde jsme neměli štěstí a příspěvek nám byl zamítnut. Příznivou
zprávou je, že při rekonstrukci společenského sálu se předpokládá finanční úspora v rozmezí
50 – 60 tis. Takže touto částkou se dá část nákupu židlí a stolů pokrýt.
Od minulého zasedání do teď komise pro mládež sport a kulturu a komise pro občanské
záležitosti spolu s dalšími zastupiteli a místními občany zorganizovali 2 společenské akce, a
to Maškarní bál, stavění májky spolu s průvodem a pálením čarodějnic. 8. Května byla
položena kytice k místnímu pomníku jako připomenutí dne vítězství nad fašismem. Další
plánované akce jsou oslava MDD, slavnostní otevření zrekonstruovaného společenského sálu
a vítání občánků. Termíny budou ještě upřesněny. 12.6. plánuje naše místní škola malou
školní akademii v rámci ukončení školního roku 2014/2015. Té se rovněž zúčastním spolu se
školskou komisí, kde odcházející školáci obdrží od obce malé dárky.

Zde bych ráda

poděkovala a ocenila práci a snahu všech komisí i dalších zastupitelů, a to že nenechávají
zapomenout tradice a přispívají ke společenskému životu v obci.

Dále bych ráda informovala, že naše webové stránky jsou obohaceny o nový odkaz na
aktuality z trhu práce, který obsahuje nejen pracovní nabídky, ale i právního poradce a
kontakty na úřad práce.

