Zpráva starostky
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Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
V minulém týdnu jsme obdrželi dokončenou projektovou dokumentaci na výstavbu hřiště.
V nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení a pokud se nevyskytnou nějaké
komplikace, dá se uvažovat o realizaci během letních prázdnin. Do té doby je však nutné
provést průzkum trhu na zhotovitele této stavby.
Oprava zpevněných ploch před čp. 73 – 74 již započala, avšak se vyskytují problémy
s nevhodnou kanalizační přípojkou a je nutné ji operativně řešit. Dnes proběhla schůzka
s předsedkyní společenství zmiňovaného domu a se zástupcem firmy Sokostav a byl dohodnut
postup prací, který by měl problém vyřešit.
Na tuto stavební akci máme již schválenou dotaci z K. Kraje ve výši 150 tis. Kč. Naopak se
žádosti o dotaci na herní prvky na MMR jsme ani potřetí nebyli úspěšní a dle mého úsudku již
nemá smysl i nadále žádat, protože naše děti by se tak herních prvků nikdy nedočkaly. Nákup
herních prvků z vlastních zdrojů bude předmětem dnešního jednání.
Nedávno jsem vás informovala, že jsem vyvolala schůzku se starostou a tajemnicí města
Sokolova, kdy jsme projednávali návrh, aby namísto města Kynšperk nad Ohří vedli
přestupkovou komisi oni. S Kynšperkem je uzavřena smlouva od roku 2005, v tuto chvíli je
nevyhovující a především město Kynšperk pro nás tuto činnost již nechce vykonávat. Právník
Karlovarského kraje mi pomohl připravit dohodu o ukončení této smlouvy, tak aby
odpovídala stávající platné legislativě. Dohoda o ukončení a nová veřejnoprávní smlouva je
rovněž předmětem dnešního zasedání.

Dále bych vás chtěla informovat, že přechod svozu odpadu pod firmu Sotes včetně výměny
nádob proběhl alespoň ze strany Sotes bez problémů. Se Správou majetku Kynšperk drobné
komplikace nastaly, avšak na základě našeho jednání se je podařilo včas vyřešit.
Děkuji za pozornost.

