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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás seznámila s děním v obci od posledního zasedání ZO.
Na minulém zasedání jsem vás informovala o zpracování cenové nabídky i na opravu druhé
autobusové zastávky. Cenovou nabídku jsem již obdržela, avšak společně se stavebním
dozorem jsme došli k závěru, že některé položky jsou nadhodnocené a tudíž jsme jí vrátili
zpět k přepracování. S firmou Immogard jsme již úpravu zastávky předběžně projednali.
Zapůjčí nám zdarma elektrickou energii, a pokud bude potřeba i jinou spolupráci, neboť mají
zájem o celkový vzhled naší obce.
Proběhla avizovaná schůzka ohledně odvodu srážkové vody z plánovaného hřiště se zástupci
VOSS, Immogardem a námi. Výsledkem tohoto setkání je dohoda ze strany VOSS, že po
technické stránce není žádný problém a vyjde obci vstříc. Jelikož dojde k nárůstu objemu
vody v kanalizaci, bude nutné finančně připívat na její čištění v čistírně odpadních vod, kterou
provozuje firma Immogard, což dle předpokladů bude max. 5000 Kč ročně. O této skutečnosti
byl již informován zhotovitel projektu na hřiště a může dále pokračovat v jeho dokončení.
Dále proběhla schůzka se zástupci místní organizace Svazarm, kdy nás žádají o pomoc při
řešení nastalé situace. Svazarm obdržel od majitele pozemků firmy Immogard, na kterých
stojí dílny Svazarmu, výpověď. Jelikož je to složitá právní situace, zajistila jsem jim služby
našeho obecního právního zástupce, se kterým mají již dohodnutý termín schůzky. Po té
teprve vstoupí do jednání s firmou Immogard. Je v zájmu obce, aby se tento stav vyřešil ku
prospěchu našich občanů, neboť mnoho z nich je členy zmíněné organizace a hojně dílny
využívají.

V minulosti jsem vás také informovala o tom, že jsem nechala vyhotovit zdarma studii na
revitalizaci obecního rybníčku. Záměr revitalizace je rozdělen do 3 částí – odbahnění rybníka,
rekonstrukce stavebních objektů rybníka a revitalizace zeleně na březích. Náklady na tyto
práce jsou odhadnuty na 300 tis Kč vč. DPH. Což je dle mého odhadu velice nízká cena, a to
převážně z důvodu, že studie dostatečně neřeší odvod nashromážděné vody při povodňových
situacích. Samotné vypracování projektové dokumentace činí 79 tis. Kč, bylo by tedy nutné
nejdříve provést průzkum trhu a zajištění cenových nabídek i od ostatních firem.
Plánovaný audit z K. Kraje na přezkum hospodaření obce proběhl 22.- 23.8.2016. Bylo
zkontrolováno hospodaření za 1. pololetí s výsledkem bez výhrad. Předmětem kontroly bylo i
ověření, zda jsme napravili výhrady z minulého období, kdy se došlo k závěru, že ano.
V měsíci září a říjnu proběhly 2 kulturní akce. Páteční večer s Ivou Hütnerovou herečkou a
malířkou a Maškarní pro dospělé. Obě akce se setkaly s velkým úspěchem.
Jelikož zhruba za měsíc nastane první adventní neděle, která odstartuje vánoční čas, ráda bych
vás informovala o chystané letošní novince, a to pořízení přírodního betlému. Přístřešek bude
vyroben našimi zaměstnanci a osvětlen. Postavy do Betlému budou slaměné a jejich výrobu
přislíbil

pan Daniel Krejčí. Látky, na oděvy pro zmíněné postavy nám darovala firma

Immogard.
MMR opět zveřejnilo výzvu k podávání dotací na podporu venkova, tudíž, a to již potřetí pod
dvou neúspěšných, podáme žádost o dotaci na doplnění herních prvků do lesoparku pod čp.
117 -118.
Tolik stručně k nejzásadnějšímu, ostatní záležitosti budou předmětem dnešního jednání.
Děkuji za pozornost.

