Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 09.05.2019
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
V úterý 16.4. byla zahájena plánovaná II. etapa opravy opěrné zdi pod čp. 73 -74, která již
byla v havarijním stavu. V tuto chvíli je již dokončena. Na tuto akci nám jsme žádali o dotaci
od Karlovarského kraje ve výši 50%. Celkové náklady činí 377 tis. Kč vč. DPH.
Zda obdržíme dotaci na doplnění fitness prvků k víceúčelovému hřišti, o kterou jsme žádali v
únoru z MMR, doposud není zveřejněno.
V návaznosti na plánovanou propojovací komunikaci a potřebu řešit stav přilehlého rybníčka
jsem zaslala poptávku na vytvoření povodňového plánu, který s tímto úzce souvisí. S ing.
Pálou jsme již provedli šetření po obci a vytipovali ohrožená místa. Na vytvoření
povodňového plánu poskytuje K. Kraj dotaci ve výši do 80%. Podklady všichni zastupitelé
obdrželi.

Je více než vhodné tuto dotaci využít a vytvořit zároveň i povodňový plán

v digitální podobě. Budou probíhat další schůzky s projektantem, který by vytvořil projekt na
revitalizaci rybníčku. Na celý Karlovarský kraj jsou údajně tito projektanti pouze dva. Dle
předběžných informací bychom na tuto projektovou dokumentaci i na následnou realizaci
mohli čerpat dotaci. Podrobněji se touto záležitostí budeme zabývat při dnešním zasedání.
Dále bylo v poslední době provedeno v obci několik dalších oprav a úprav:
 Výstavba schodiště u víceúčelového hřiště.
 Rekonstrukce schodů od obchodu k čp. 71.
 Výstavba stání na kontejnery před čp. 53-54, stání před čp. 46 – 50 je ve fázi
rozpracovanosti.
 Na dětské hřiště vedle čp. 117 -118 bylo osazeno nové pružinové houpadlo – motorka
 Na místo demontované telefonní budky byl osazen okrasný keř. Do parku za garážemi
a do parku u panelového domu bylo vysazeno celkem 12 okrasných buků.

 Byly osazeny 2 nástěnky s časovými osami k výročí 100 let ČR. Nástěnky jsme
vyrobili svépomocí. Jedna byla umístěna k vysazené lípě a druhá k ZŠ.
Během měsíce května by bylo dojít k osazení nového herního prvku mezi čp. 107 -108.
Následně budeme upravovat i jeho okolí.
Po letech našich urgencí zadal Karlovarský kraj vypracování projektové dokumentace na
nevyhovující křižovatku u ostrůvku z obce směrem na Sokolov. Proběhla již první schůzka
s projektanty, zástupci KSÚS a zástupcem dopravního inspektorátu, které jsme se společně
s místostarostou zúčastnili. Byly navrženy 3 varianty, z nichž každá s sebou přináší nějaké
úskalí. Projektanti budou nadále hledat nejvhodnější řešení a průběžně nás informovat.
V minulém týdnu byl dokončen Karlovarským krajem přezkum hospodaření naší Obce za rok
2018. Zpráva je bez výhrad, avšak musí být 15 dní vyvěšena na úřední desce a schválena
Zastupitelstvem obce do 31.5.2019. Z tohoto důvodu jsem nemohla tento bod zařadit do
dnešního jednání a bude svoláno mimořádné zasedání na 30.5.2019 od 16 hodin. Pozvánka
bude řádně a včas vyvěšena.
Dále bych vás chtěla informovat, že na našem úřadě bylo zřízeno petiční místo pro vyjádření
vaší podpory o navracení peněz z emisních povolenek zpátky do našeho regionu. V současné
době nejsou finanční prostředky získané prodejem emisních povolenek investovány zpět do
regionů, ale mizí ve státním rozpočtu. Tento stav je potřeba neprodleně změnit. Těm z vás,
kterým to není lhostejné, přijďte se pod petici také podepsat.
Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

