Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 11.08.2016
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás seznámila s děním v obci od posledního zasedání ZO.
Na minulém zasedání jsme schvalovali smlouvu na opravu autobusové zastávky a dnes je již
akce ukončena. Myslím, že oprava se velmi zdařila a po doplnění laviček bude plnohodnotně
plnit svou funkci. Celkové náklady činily 224 tis. Kč, z nichž 50 % pokryje dotace z K. Kraje.
Pokud by se v budoucnu ukázalo, že pod zastávku ještě stále prší, lze čelo zastávky ještě více
snížit než doposud. Nechala jsem zpracovat cenovou nabídku i na opravu druhé zastávky,
kterou projednáme na příštím zasedání.
Projektové dokumentace na propojovací komunikaci a víceúčelové hřiště jsou stále plně
v jednání. U komunikace byl již odvod srážkové vody na základě hydrogeologického
průzkumu vyřešen plánovaným osazením drenážních nádrží. Vyvstal však další problém a to
s napojením plánované komunikace na nějakou stávající. Původní záměr napojit se na silnici
u bývalého trojdomu by byl velmi zdlouhavý a nákladný z majetkoprávních důvodů. Další
variantu napojení na účelovou komunikaci od panelového domu nepovolil dopravní
inspektorát. Jako nejvíc dostupné řešení se ukázalo napojení na bývalou cestu mezi dětským
hřištěm a stáním na kontejnery u panelového domu. S tímto řešením souhlasí i dopravní
inspektorát. Pokud se neobjeví další komplikace, nic již nebrání tomu, aby byla projektová
dokumentace řádně dokončena. Co se týče projektové dokumentace na hřiště, bude vás o
aktuálním stavu informovat místostarosta u projednávání dodatku ke smlouvě s příslušnou
firmou.
Již několikrát jsme zde také řešili nevyhovují stav rybníčku u hospody. Nyní se mi podařilo
dojednat s firmou Axiom vyhotovení studie, kterou by měli dodat do 3 týdnů. Pokud budeme
se studií souhlasit a bude to finančně dostupné, firma nabízí i zpracování žádosti o příslušnou
dotaci.

Česká pošta již vyklidila a předala prostory v čp. 110 a je na nás jak s volnými prostory
naložíme. Vedlejší volné prostory jsme již v loňském roce pokusili nabídnout k pronájmu
avšak bez zájmu. Tuto záležitost projednáme u bodu pronájmy. Služby České pošty plně
fungují ke spokojenosti občanů od 1.6. v místním Coppu v prostoru po bývalé prodejně masa.
Dále bych vás chtěla informovat, že dne 20.7. proběhl audit plnění smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Předmětem auditu bylo mimo jiné kontrola
množství vytříděných odpadů a způsobů vážení sebraného odpadu, skutečný počet svezených
nádob a frekvence svozů, počet instalovaných nádob dle komodit, kontrola typu sběrů
tříděných komodit a kontrola způsobu informování veřejnosti. Při auditu nebyly shledány
žádné nedostatky.
Další audit tentokrát z K. Kraje na přezkum hospodaření obce proběhne 22.- 23.8.2016.
Na jednání VH VOSS Sokolov byli starostové obcí požádáni, aby v předstihu informovali své
občany o dopadech novelizace zákona o vodách do ceny pro vodné a stočné od roku 2017.
Dle vyjádření Povodí Ohře dojde od roku 2017 k navýšení ceny povrchové vody o více jak
20%. Odhad dopadu do jednosložkové ceny bez DPH min. 1,47 Kč/m3 tj. nárůst o 1,8% v
ceně vodného a stočného oproti roku 2016. Konkrétní sazby za VS pro rok 2017 se budou
projednávat na prosincové VH.
Tolik stručně k nejzásadnějšímu, ostatní záležitosti budou předmětem dnešního jednání.
Děkuji za pozornost.

