Zpráva starostky
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Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás seznámila s děním v obci od posledního zasedání ZO.
Ihned počátkem ledna jsme společně s krajským ředitelstvím Policie ČR uspořádali pro naše
nejstarší občany besedu o problematice kriminalistiky páchané na seniorech. Beseda se
uskutečnila ve společenském sále za hojné účasti našich spoluobčanů. V rámci besedy
obdrželi všichni účastníci různé předměty týkající se této závažné problematiky, které mohou
využít v běžném životě. Dokumentaci ze všech akcí pořádaných pro naše občany vždy
naleznete na našich webových stránkách www.libavskeudoli.cz.
Další nejbližší akce se bude konat 20. února opět ve společenském sále, a to Maškarní bál pro
naše děti. Plakáty byly vyvěšeny již koncem ledna.
Jak jistě všichni víte pobočka České pošty je v naší obci dočasně uzavřena od 1.1.2011.
Kolem této problematiky se od té doby uskutečnilo mnoho setkání, a to jak na obecní, krajské
ale i celostátní úrovni. Koncem ledna proběhla schůzka se zástupci České pošty přímo v naší
obci. Provozovna pošty v naší obci byla vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní
obsluhy v rámci projektu Pošta partner. Nabízela se dvě řešení. Buď provoz obnovit
v prostorách obecního úřadu, kdy provozní náklady by byla nucena hradit obec nebo
v prostorách místní prodejny Coop Sušice. Coop projevil značný zájem provozovat tuto
činnost v bývalé prodejně masa. Našim občanům tak budou opět denně poskytovány poštovní
služby, aniž by obci vznikla další náklady. Termín zahájení provozu ještě nebyl upřesněn.
Co se týče investic v letošním roce. Byla opětovně podána žádost na MMR o dotaci na herní
prvky do parku. Jak si jistě pamatujete, v loňském roce byla naše žádost neúspěšná. Tématem
dnešního jednání bude žádost na K. Kraj o dotaci na opravu autobusové zastávky směr
Sokolov, na jejíž nevyhovující stav si občané často stěžují. Po dokončení projektové
dokumentace a vydání stavebního povolení na zateplení budovy čp. 110 bude potřeba podat
žádost o dotaci i na tuto akci. Výběrové řízení na zhotovitele projektů na víceúčelové hřiště a

propojovací komunikaci již bylo také úspěšně ukončeno. O výsledcích vás bude dnes během
zasedání informovat komise pro výběrová řízení.
Tolik stručně k nejzásadnějším událostem, ostatní záležitosti budou předmětem dnešního
jednání.
Děkuji za pozornost.

