Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 09.08.2018
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
V červnu došlo ke slavnostnímu otevření našeho nového víceúčelového hřiště. Účast byla více
než hojná a sešli se jak místní tak přespolní. Byl odehrán fotbalový zápas bývalých členů
Kočičáků, kteří za Libavské Údolí hráli řadu let. Po té již probíhala volná zábava, kterou
doplňovaly soutěže o pěkné ceny pro děti i dospělé. Každý návštěvník obdržel na památku
perníček se znakem obce. Hřiště je nyní volně dostupné veřejnosti a je často využíváno.
Například každou středu probíhají turnaje v nohejbale. Od září je opět budou využívat děti
z naší základní a mateřské školy. Do budoucna je kolem hřiště ještě mnoho práce a nabízí se
zde příležitosti pro další nápady jak využít prostranství kolem něj.
Minule jsem avizovala, že je v plánu i oprava pietního místa u školy. Nyní je již oprava
dokončena a získali jsme na ní dotaci 12 tis Kč. Smlouva na tuto dotaci je předmětem
dnešního jednání.
Všechny započaté a naplánované investiční akce pro tento rok, jako je oprava opěrné zdi,
odvod spodních vod a zateplení OÚ jsou také již řádně dokončeny. V příštím roce by bylo
vhodné opravit zbývající část opěrné zdi. Na příštím posledním zasedání se budeme věnovat
plnění programu rozvoje obce pro období 2015 - 2018 podrobněji.
Na základě podnětu Krajského úřadu probíhá v současné době obnova evidence psů a jejich
majitelů. Větší část majitelů jsme zvládli již zaevidovat a zavést do kartotéky, zbývající
majitele, kteří jsou hůře dosažitelní, osloví pracovníci bezpečnostní agentury v nejbližších
dnech. Opět se ukazuje, že byrokracie ve veřejné správě spíše narůstá, než aby tomu bylo
naopak.

Závěrem jedna pozitivní zpráva. Dne 14.7. byl na našem Obecním úřadě uzavřen další sňatek
a to již 6. V pořadí od roku 2010.

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

