Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 10.08.2017
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
Co se týče stavebních tak oprava zpevněných ploch před čp. 73 – 74 a oprava opěrné zdi, byla
již zdárně dokončena a občané z tohoto domu nám vyjádřili velkou spokojenost. Na žádost
občanů byl doplněn basketbalový koš na bývalé hřiště u kotelny a vyměněny kostičky u
venkovního počitadla u mezi čp. 107 a 108.
Na víceúčelové hřiště se nám podařilo získat stavební povolení doslova v rekordním čase a
14.8. by mělo dojít k předání staveniště a akce by měla být ukončena v měsíci listopadu.
Zpráva komise pro výběrová řízení a smlouva s vítěznou firmou bude předmětem dnešního
zasedání. Zároveň bych vás chtěla informovat, že jsem podala žádost o dotaci na MMR ve
výši cca 2 mil. Kč.
Doplnění dvou herních prvků do parku u čp. 117, 118 by mělo proběhnout během měsíce
srpna. Měl by být dodán a osazen kolotoč a menší lezecká stěna. Byly osloveny 2 firmy se
žádostí o cenovou nabídku, kdy nejlevnější byla firma Smitka s nabídkovou cenou 112 tis.
Druhá firma začínala na cenách 400 tis a výše.
Dále bych vás chtěla informovat, že na základě další z řady stížnosti pana Steina tentokrát
hejtmance KK ohledně plánovaného prodeje pozemků nás oslovilo MVČR odbor dozoru a
kontroly se žádostí o vysvětlení. Dodala jsem veškeré materiály k posouzení, kdy následně
bylo panu Steinovi a hejtmance KK sděleno, že úmysl prodat pozemky nevykazuje žádné
znaky šikanózního chování, tak jak se pan Stein domnívá, ale jedná se o využití oprávnění
vlastníka pozemku. Dále pak skutečnost, že pan Stein s prodejem nesouhlasí neznamená, že
obec postupuje protizákonně. To, že si podal žádost o koupi pozemku ještě před zveřejněním
záměru i přesto, že byl se situací na minulém zasedání seznámen, bylo pouze ukvapivé a
nepochopitelné jednání. Všichni zastupitelé vyjádření MVČR obdrželi v kopii, aby byli o
celé situaci rovněž informováni.

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

