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Finanční hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem na letošní rok, který
zastupitelstvo schvaluje s přihlédnutím na příjmy předcházejícího roku a potřeb obce.
V důsledku celosvětové hospodářské krize, která se nemohla naší republice vyhnout a
tím i naší obci, jsou v letošním roce daňové příjmy v našem rozpočtu o 20% nižší, což
činí asi 1milion korun. Tato situace silně postihuje hlavně možnosti investic v obci. Je
nutno s touto situací počítat i v příštích obdobích. Finance, které zajišťují normální
chod obce – obecní úřad, školka, škola, ČOV, byty, doprava, osvětlení, odvoz odpadu,
údržba veřejného prostranství a obecního majetku se v žádném případě krátit nedají,
spíše narůstají. Pokud chceme být řádnými hospodáři a zbytečně obec nezadlužovat,
musíme i za této situace nějakou korunu ušetřit pro realizaci projektů, které jsou
připraven, anebo se v současnosti na nich pracuje. Ve spolupráci s krajem je připraven
projekt okružní křižovatky, dopravní řešení hlavního průjezdu obcí, řešení bezpečnosti
chodců, plynulý zpomalený průjezd obcí, vybudovaní chybějících přechodů s ostrůvky a
nové chodníky. Probíhá stavební řízení, ale vše záleží na krajském zastupitelstvu, jestli
se podaří tyto prostředky v rozpočtu nalézt.
Na tomto projektu by se naše obec měla podílet pro nás nemalou částkou – 2,5 milionu
korun, kterou jsme z větší části ušetřili v době, kdy příjmy ještě nebyly tak omezené.
Tato částka prezentuje investice na dva roky.
Na základě nejnovějších zpráv se však bude pravděpodobně realizovat slíbená oprava
komunikace od lípy k rybníku, pracuje se na projektové dokumentaci.
Ve spolupráci s obcí Samotíšky je vypracován projekt cyklostezky Samotíšky – Tovéř,
jehož realizace však musí počkat na lepší finanční situaci obce.
Naopak cyklostezka Tovéř –Dolany v horní části obce, od rybníka k dolanské škole, by
se mohla stát v příštím roce skutečností, projekt je vypracován, bude se žádat přidělení
dotace v roce 2010. Tato komunikace je pro naše občany mnohem důležitější a častěji
využívaná. Vzhledem k tomu, že plánovaná cyklostezka vede většinou po dolanském
katastru, tak případná investice naší obce je velice výhodná.
Obec taktéž nechá vypracovat projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice, který by mohl
být v budoucnu použit při žádání o státní dotaci.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s další výstavbou. V obci je nevyužito více jak 50
stavebních parcel a inženýrské sítě, které jsou vybudovány, by dalšímu rozšiřování
kapacitně nestačily. Dle vypracované studie, kterou si obec nechala zhotovit, by bylo
nutné investovat několik desítek milionů korun, tato investice je v dnešní situaci
nepřijatelná.

Obecní peníze z daní místních obyvatel budou použity k opravám komunikací a
občanské vybavenosti k celkovému zlepšení života v naší obci.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o nezvyšování poplatku za svoz odpadu a domovní daně.
Jediné navýšení, které tak občany čeká je za vodu a stočné, které však naše obec moc
neovlivní.
Na základě provedeného průzkumu s uživateli obecní kabelové televize o dalším zájmu
příjmu a rozšíření nabízených programů, schválilo zastupitelstvo neplánovanou
investici ve výši 300 tisíc korun na předělání příjmu digitálního signálu a rozšíření
programové nabídky. Tyto práce již byly provedeny, je možno si naladit dvě desítky
programů. V prosinci 2009 probíhá zkušební vysílání, při kterém se odstraňují drobné
nedostatky. Pro zájemce užívání obecní kabelové televize budou v lednu 2010
připraveny nové smlouvy, občané, kteří doposud kabelovou televizi nevyužívali, ale mají
zájem, si na své náklady musí nechat zhotovit přípojku odbornou firmou se souhlasem
obce.
Protože veškerá kultura v obci nekončí televizí, chtěl bych poukázat na kulturní a
sportovní akce, které v letošním roce v obci probíhaly.
Ples mateřské školky, setkání s důchodci, hodové oslavy s vysvěcením přemístěné sv.
Trojice. Country stodola, hasičská soutěž, lampionový průvod zakončený na skalce,
slavnostní vyhlášení a předání cen nejlepším družstvům hanáckého regionu, slavnostní
rozsvícení vánočního stromu a vánoční besídka dětí mateřské školy. Dále je velice
potěšitelné, že naše mládež začala častěji využívat posilovnu. Na základě žádosti
několika maminek na mateřské dovolené, dala obec k dispozici místnost, kde se mohou
pravidelně scházet, vznikl tím klub pro maminky s dětmi. Další občanské aktivity jsou
vítány. Místo dnes populární kritiky je určitě lepší pro obec něco udělat.
Obec zakoupila techniku na úklid chodníků v zimním období, který je povinna dle
nového zákona provádět. V žádném případě se své povinnosti nezříká. Úklid všech
chodníků však nějakou dobu trvá. Z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby občané, kteří
tuto činnost doposud vykonávali tak činili nadále, neboť obec patří nám všem a úklid
před vlastním domem byl vždy vizitkou majitele. Obec buduje chodníky pro své občany a
jejich pomoc při údržbě je vítána.
Přílohou zpravodaje je kalendář svozu odpadů na rok 2010.
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