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5/2014
Milí spoluobčané, přicházím k Vám naposledy v tomto volebním období s informacemi, které
se týkají událostí naší obce
 V podzimním období se opět ozýváte s žádostmi, zajistit kominické práce. Vzhledem k tomu,
že nebyly směrem ke kominické firmě výtky, oslovili jsme opět kominictví pana Ráša
a Gardoně z Dětřichova. Ovšem termín mají volný až na 21.11.2014. Pokud tedy budete chtít
využít jejich služeb, prosíme, abyste se nahlásili na obecním úřadě. Jistě by bylo možné
domluvit i jinou firmu - např. Kominictví Zakopal z Bruntálu, tel. 554 716 762, 602 733 678,
ale od několika občanů jsme na ně obdrželi nevalnou referenci. Dále přichází v úvahu i firma
Kominictví-Plynoservis z Olomouce, tel.: 776 500 910, 776 408 271, kteří se nabízeli
i v loňském roce. Na tuto firmu však nemáme prozatím reference žádné. Služby provádějí
za cenu 300,-/čištění spalinové cesty včetně revize. Pokud byste chtěli využít jejich služeb,
budete muset vyčkat na to, až se sami upozorní letáčkem - nejsou prozatím schopni říci
termín, kdy budou provádět služby v našem regionu.
 V našem kulturním domě již započnou v nadcházejících dnech práce týkající se opravy
podhledů a elektroinstalace. Zakázku na základě výběrového řízení získala firma Hynek
Heger ze Dvorců. Doufáme, že práce se podaří ukončit na sklonku tohoto roku.
 Firma EGEM s.r.o., která zastupuje investora stavby ČEPS a.s., oznámila, že 10.10.2014
zahájí liniovou stavbu pro technickou infrastrukturu, energetické vedení 400kV propojující
TR Krasíkov a TR Horní Životice. K ukončení stavby při dodržení plánovaných termínů
by mělo dojít 20.12.2015.
 Těm, kteří se přihlásili na vzdělávací kurzy v oblastech: právní vzdělávání, finanční
gramotnost, základy počítačových dovedností, základy podnikání, spotřebitelská gramotnost
sdělujeme, že kurzy začnou v listopadu (o přesném termínu budou uchazeči předem
informováni). Pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit, není nutné, aby absolvoval všechna
uvedená témata. Je možné si vybrat jen ta, co jej budou zajímat. Cílem kurzů, jak jsem již
uváděla, je zvýšit znalost práv a povinností občana v oblastech, které jsou pro podmínky
občanů žijících nejen na venkově důležité a ve kterých došlo v souvislosti s novým
Občanským zákoníkem k podstatným změnám; pozornost bude věnovaná jak věcným
změnám tak vysvětlení nové terminologie.
 V místní knihovně budete mít týden k dispozici nahlédnout na nabídku knih (18 ks různých
žánrů) k prodeji za velmi příznivé ceny. Za týden prodejce, kterým je RUBICO Olomouc
přijede a při zájmu doveze potřebný počet objednaných knížek. Ohledně prohlídky je možno
domluvit se buď na obecním úřadě, nebo u knihovnice, paní Záhorcové -tel.: 554 745 136.
 Z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou (3 roky) účetní obce, paní Bc. Dany Orgoníkové,
vyhlásila obec veřejnou výzvu na pozici účetní obce. Bližší informace je možné získat
na obecním úřadě, úřední desce obecního úřadu, nebo elektronické úřední desce. Přihlášky je
možné podávat do 31.10.2014 do 11. hodin.

 Bývá zvykem na konci volebního období trochu zrekapitulovat práci zastupitelstva obce,
které se za svého působení ve volebním období 2010-2014 sešlo na 24 veřejných zasedáních
ZO a přijalo celkem 206 usnesení. Kontrolní a finanční výbor pracoval tak, aby naplnil dikci
zákona o obcích. Každý rok se podařilo uskutečnit něco ke zvelebení naší obce:
V roce 2011 obec investovala do kulturního domu v podobě výměny oken, opravy fasády,
pánských toalet atp. z vlastních prostředků, v celkové hodnotě 510 000,- Kč. V témže roce
se upravilo okolí památníku padlým v I. svět. válce v hodnotě 78.742,-Kč.
V následujícím roce, se podařilo získat dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2012 na rekonstrukci chodníků u dvojdomků. Náklady na stavební
práce činily 763.729,00 Kč, z toho jsme z krajského úřadu obdrželi částku ve výši 413.939,Kč.
Vzhledem k tomu, že počet menších dětí v naší obci poměrně vzrostl, usneslo
se zastupitelstvo obce, že na pozemku u obecního úřadu vybuduje dětské hřiště. Ještě
o letních prázdninách roku 2013 mohly naše děti i děti našich dětí  řádit na kolotoči,
houpačkách a dalších herních prvcích. Když se naší obci nepodařilo získat dotaci na tento
úmysl, rozhodlo zastupitelstvo, že investici zafinancuje z vlastních zdrojů. Terénní úpravy
a prvky dětského hřiště stálo obec 231.086,-Kč.
Po dohodě se správcem obecního vodovodu se na jaře letošního roku opravila stavba vodárny.
Investice si vyžádala z obecního rozpočtu 87.247,-Kč. V současné době je rozpracovaná
oprava podhledů a elektroinstalace v kulturním domě. Na tuto akci jsme rovněž obdrželi
dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014, kdy,
pakliže dodržíme všechny dotační náležitosti, obdržíme od kraje 37,31% proinvestovaných
finančních prostředků, maximálně 250.000,-Kč.
Nemalým problémem se v naší oblasti stal výskyt kůrovce. Z toho vyplývá, že ani obecní les,
který se nevýhodně ve vztahu k tomuto škůdci nachází na okraji lesa (různých vlastníků),
nezůstal tímto škůdcem nedotčen. Došlo tedy k ozdravné lesní těžbě. Holiny se však postupně
zalesňují za odborného dozoru lesního správce Ing. Zlámala. Obec za vytěžené dříví ve výši
cca 270m3 hmoty již obdržela necelých 400.000,-Kč. Pokud by tento problém řešila
samovýrobou, výtěžek by jistě nedosahoval takovýchto hodnot.
V posledních letech se podařilo zapojit spoluobčany do různých kulturních a sportovních akcí
- a to nejen mládež. Tato setkání jsou značným přínosem pospolitosti obyvatel, mající vliv
na celkové kvalitě života v naší obci. Doufám, že i nadále budete mít všichni snahu a hlavně
chuť podílet se na společenském životě u nás.
Chtěla bych touto cestou připomenout alespoň některá témata či důležitá usnesení
zastupitelstva obce za uplynulé volební období 2010-2014:
schválení úhrady školeného rodičům dětí s trvalým pobytem v obci, dojíždějících do mateřské
školky v sousedních obcích, uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků nebo
zajištění požární ochrany.
Zvýšení finančního příspěvku na pořízení domovní čistírny odpadních vod je dalším
rozhodnutím, kterého však dlouho nikdo nevyužil.
V rámci běžné správy o obecní majetek jsme zajistili povolení nakládání s vodami (týká
se vodní nádrže - rybníka). Prozatím se však nepodařilo dořešit majetkoprávní vztahy na část
pozemku v oblasti výpusti rybníka. Pozemek, na kterém se výpusť nachází je v soukromých
rukou, navíc v zástavě u bankovního ústavu. Dokud nebude vztah k pozemku jakkoliv
legalizován, nemůžeme pokračovat na dokončení projektu, který by obec mohla využít
v rámci dotační politiky.

Neméně důležitým, a řekla bych ožehavým bodem, byl návrh na zrušení smluv o spolupráci
s firmou Green Energie s.r.o., na výstavbu větrných elektráren. Po zralém uvážení
a s přihlédnutím k případnému finančnímu postihu obce směrem k investorovi zastupitelstvo
obce však revokovalo usnesení o zrušení spolupráce. Zásady územního rozvoje, které vydává
krajský úřad, prozatím v naší oblasti stavby tohoto typu nepodporují a nové znění těchto
zásad nebude dříve než po roce 2016.
Samostatným bodem usnesení bylo pořízení nového územního plánu, jehož zpracovatelem
je Ing. Malchárková a pořizovatelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) je Městský úřad Bruntál. Původní platné zákonné normy
jsou již poněkolikáté novelizované, proto se prozatím v této oblasti provedly potřebné rozbory
a zpracovává se návrh podle platného územního plánu, připomínek občanů či majitelů
nemovitostí v našem katastrálním území a zapracovává se do aktuálních map dle katastru
nemovitostí.
Každý rok se podařilo získat přes Úřad práce v Bruntále pracovníky na veřejně prospěšné
práce, které obec využila především na údržbu majetku ve vlastnictví obce, zvelebování
veřejných prostranství, kterých je v naší obci opravdu nemálo. Je s podivem, že některé obce
této možnosti nevyužívají. Pravdou je, že dnešní návštěvník je potěšen, jak se obec za
posledních několik let zvelebila.
Aby se počet nevyužívaných ploch ještě snížil, je v rozpracování projekt na úpravu plochy
naproti bytovkám čp. 168 a 169. Ing. Miklová vyhotovila dendrologické průzkumy a
dopracovává návrh, jak by tento úsek obce mohl být využit. Na investici tohoto typu bychom
chtěli ale využít především dotaci. Taktéž je v jednání úprava bezprostředního okolí obecního
úřadu s tím, že je v plánu přestavba hospodářské budovy ve dvoře, která by sloužila jako
zázemí pro obecní techniku. Přilehlá zahrada, která je prozatím využívána nájemcem
obecního bytu dostane určitě také nový kabát. Toto však prozatím není aktuální téma.
 Na závěr všechny srdečně zvu ve dnech 10.-11. října 2014 k volbám do zastupitelstev obcí.
Připomínám, že volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů předem
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. Pro volby tohoto typu se nevyřizují voličské průkazy.
Děkuji Vám všem za několikaletou přízeň a podporu při práci v obecním zastupitelstvu.

zpracovala Jitka Rozkošná  04.10.2014

