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 návaznosti na avizované investiční akce proběhlo výběrové řízení na zhotovitele opravu 2.
poloviny opěrné zdi pod čp. 73 -74. S výsledky nás seznámí komise pro výběrová řízení
v průběhu zasedání. Na tuto akci je podána žádost o dotaci na úřadě Karlovarského kraje.
Dále jsem provedla průzkum trhu na dodavatele fittnes prvků k víceúčelovému hřišti. Jako
nejvhodnější byla zvolena nabídka firmy Bonita. Jedná se 5 ks fitness prvků pro mládež i
dospělé. Byla provedena vizualizace projektu a bude podána žádost o dotaci na MMR. Podání
dotace je nutné schválit zastupiteli.
Zajímala jsem se také o vyhlášenou výzvu z IROP (Integrovaného regionálního operačního
programu) na zlepšení infrastruktury pro ZŠ a MŠ, zda bychom nemohli uplatnit náš projekt
na opravu sociálního zařízení a modernizaci kuchyně. Bohužel tato výzva je zaměřena
především na rozšíření kapacity MŠ např. z důvodu demografického vývoje nebo
předpokladu většího počtu nově přistěhovaných atd.
Ve středu 13.2.2018 proběhla schůzka se zástupkyní z KHS a stavebního dozoru, kde jsme
řešili, jaké nejnutnější úpravy sociálního zařízení bude nutné provést, aby stav odpovídal
hygienickým normám a požadavkům. Vzhledem k tomu, že prostory kuchyně a sociálního
zařízení v 1 NP jsou nevyhovující, bude potřeba vypracovat projektovou dokumentaci na
stavební úpravy. Než bude projektová dokumentace vypracována, lze opravit sociální zařízení
ve 2. NP, kde stavební úpravy nejsou zapotřebí.
Začátkem měsíce proběhla schůzka se zástupci Karlovarského kraje, kdy jsem nechala
nejnákladnější projekty z našeho schváleného strategického plánu pro roky 2019 – 2022

zařadit do programu RESTART, kterým se zabývá vláda, tak aby byly finanční prostředky
alokovány a přidělovány dle skutečných potřeb obcí.
V měsíci březnu nás čeká mnoho zajímavých akcí.
 2.3. Helloweenská zábava pro děti
 8.3. proběhne oblíbená oslava MDŽ
 14.3. beseda s Policií na téma zabezpečení majetku
 19.3. Vystoupení Šimona Pečenky s Jiřím Krampolem nebo Janem Rosákem – bude
včas upřesněno a vyvěšeny včas plakáty.
Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

