Zpráva starostky
Určeno: zasedání ZO
Dne: 08.08.2019
Předkládá: Ing. Petra Gajičová
Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.
Při žádosti o dotaci z MMR na fitness prvky jsme byli tentokrát úspěšní. Obdržíme 193 tis.
Kč, 82 tis. Kč půjde z našeho rozpočtu. Bude osazeno celkem 5 ks cvičebních strojů a
zařízení, a to u víceúčelového hřiště u ZŠ. V tomto týdnu byla zahájena betonáž, akce by měla
být dokončena do konce září.
Dětské hřiště mezi domy čp. 107 -108 je již také dokončeno – bylo opraveno a doplněno
oplocení s brankou, dopadové plochy a lavičky.
Společně s místostarostou jsme se zúčastnili schůzky s projektantem ohledně revitalizace
rybníčka. Dohodli jsme se, že je potřeba odbahnění a zvýšení hráze, a že lze na toto čerpat
dotaci z Ministerstva zemědělství. Do konce měsíce srpna nám bude zaslána cenová nabídka
společně s rozpočtovými náklady.
V souvislosti s tvorbou povodňového plánu byly osloveny vytipované subjekty, které jsou
potenciálním ohrožení a jejich požadavky v případě ohrožení budou do plánu zahrnuty. Jedná
se např. o evakuaci osob, žádost o čerpadlo apod.
Proběhla také schůzka s projektantem ohledně zpevnění přístupové cesty od garáží
k víceúčelovému hřišti a výstavby odstavné plochy pro vozidla. Abychom nemuseli řešit
odvodnění a chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a to vzhledem k současnému
povrchovému suchu, bude povrch komunikace navržen ze zatravňovacích desek. Realizace
proběhne zřejmě v příštím roce a budeme žádat na tuto akci o dotaci.
S předstihem upozorňuji všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem. Pokud je pes tetovaný před

3. červencem 2011, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji,
uvedenými v průkazu původu.
Dále žádám všechny zastupitele, aby mi v návaznosti na přípravu plánu investic Sokolovské
vodárenské s. r.. o. pro rok 2020 zaslaly písemně případné návrhy do 30.08.2019, které
předám do zapracování do plánu.
Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.

