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.
Od měsíce února již funguje v naší obci bezpečnostní agentura, jejíž zaměstnanci provádějí
pravidelné pochůzku po obci. Na konci každého měsíce vyhotoví svodky z jejich činnosti a
budou předávat na Obecní úřad. První výsledky tedy uvidíme na konci února.
Dnes proběhla kolaudace víceúčelového hřiště, kdy je však ještě potřeba dokončit terénní
úpravy. Ty proběhnou ihned, jakmile dovolí počasí. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na
opravu opěrné zdi pod čp. 73 – 74 a na zateplení objektu čp. 110. Na jednu z těchto akcí
budeme podávat žádost o dotaci na Karlovarský kraj. Komise pro výběrová řízení bude
výsledky vyhodnocovat 22.2.2018 a na příštím zasedání nás seznámí s výsledky. Součástí
opravy opěrné zdi bude i oprava kanalizace, kterou bude hradit Vodohospodářská společnost.

Jedním z bodů dnešního jednání je i účast na VH Sokolovské vodárenské. Valná hromada se
bude zabývat schvalováním vybudování vodovodní přípojky a kanalizace pro plánovaný
podnikatelský záměr firmy BMW. Všichni zastupitelé materiály obdrželi, takže mi dovolte
jen pár informací pro občany. Centrum by mělo vyrůst na pozemcích v katastrálním území
Boučí, Dolní Nivy, Horní Nivy, Horní Rozmyšl, Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice a
Vintířov u Sokolova. V rámci projektu bude vystavěno více než sto kilometrů zpevněných
vozovek včetně dodatečných technologií tak, aby umožnily co nejvěrohodnější simulaci
různých podmínek v reálné dopravě. Do vozovek budou nainstalovány technologie pro
měření jízdních vlastností testovaných vozů. U Sokolova by v budoucnu měly také
certifikovat prototypy před zavedením do produkce. Značnou část nových pracovních míst,
která zde vzniknou, by měly tvořit vysoce kvalifikované, většinou inženýrské a technické
pozice.

Projekt BMW potřebuje stavební povolení na vodovodní přípojku a kanalizaci do 4. čtvrtletí
2019. Do konce 1. čtvrtletí 2020 budou na daném území zapotřebí vodovodní přípojka a
kanalizace.
Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

