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Práce zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schválilo 27.12.2007 rozpočet obce na rok 2008 který je
součástí zpravodaje.
Na svém prvním zasedání v tomto roce se ZO věnovalo hodnocení hospodaření
roku 2007 a výhledem do dalších roků se záměrem plnění úkolů volebního
období, které si ZO dalo. Členové ZO byli seznámeni se zprávou o hospodaření
za rok 2007.
Celkové příjmy činily 6.353.483,-výdaje
4.830.587,-převedená úspora do roku 2008 ve výši 1.522.896,-- je zcela v souladu se
záměrem ušetřit během tří roků na celkovou opravu komunikace od křiţovatky
k rybníku ve výši 4.500.000.-.5.000.000,-- Kč
Podrobné informace jsou na www stránkach obce a byla moţnost se s nimi
seznámit na úřední desce.
Závěrečný účet obce za rok 2007 byl schválen bez výhrad.
V měsíci březnu byla provedena pracovníky krajského úřadu kontrola
hospodaření obce bez zjištěných závad.
ZO nechalo vypracovat nocou zastavovací studii obce, na základě které se bude
rozhodovat o přípdané změně zastavovacího plánu nebo pořízení zcela nového.
Pro letošní rok byly schváleny tyto investice:
Zkoupení sekačny na trávu – provedeno
Opravy teras na bytovkách – provedeno
Prodlouţení odboček kanalizace pod komunikací – probíhá
Rekonstrukce sochy sv. Trojice – probíhá
Dobudování komunikace v části Odhůry – probíhá stavební řízení
Zakoupení sportovního vybavení do areálu KD – l.pololetí
Obnova vybavení hříště MŠ - v průběhu letních prázdnin
Částečná výměna technologie čerpací stanice odpadních vod – ll. Pololetí

Navíc nechalo ZO zpracovat projekt na zpomalení dopravy od Dolan
s ostůvkem a přechodem u obecních bytovek na zvýšení bezpečnosti pro chodce
kterou by měl téţ řešit nový přechod u MŠ.
V tomto případě probíhá taktéţ stavební řízení s realizací se počítá v ll. Pololetí
za přispění dotace z krajského úřadu. Tato investice nahradí plánovanou čelní
fasádu na KD, kteá musí počkat neboť bezpečnost dětí a občanů má samozřejmě
přednost. Pokud finanční situace dovolí bude na podzim zbudován chodník od
sportovního areálu k řadovám v délce 50 metrů.
Odpadové hospodářství
Jistě jste si všimli, ţe v obci bylo vybudováno a vybaveno další místo na tříděný
odpad. V roce 2007 došlo ke zlepšení výsledku mezi odvozem na skládku a
tříděním odpadu. Doufám ţe v roce 2008 se bude v tomto trendu pokračovat a
vynaloţená snaha se nemine účinkem. Stále nám chybí krok mezi obce které to
se ţivotním prostředím myslí váţně. Na vylepšení odpadového hospodářství
připravuje ZO další změny a investice o kterých budete včas informováni. Např.
místo na celoroční odkládání velkoobjemného odpadu do kontejneru.
Občany ţádáme o splnění jejich povinnosti zaplacení poplatků za odpad,
stočné . KT a psy v termínu do konce května popřípadě na základě projednání
rozloţení na více splátek.
tradičního posezení s důchodci bude letos na podzim / listopad/ pozvánka
s programem bude včas rozeslána.
Hodové oslavy proběhnou v sobotu 5.7.2008.
Rádi bychom ještě v letošním roce, pokud se veškeré restaurátorské práce
podaří stihnout, odhalili a vysvětili sv. Trojici.
Jiţ delší dobu se mnoţí stíţnosti občanů na znečištování veřejného prostranství
od pejsků které venčí jejich majitelé. I kdyţ je jejich povinnost po pejskovi
uklidit bohuţel tak nečiní. Velice smutné na celé záleţitosti je, ţe uţ tuto
povinnost nevykonávají majitelé kteří tak donedávna vzorně činili. Vyhroţování
pokutami nic neřeší. Ţádám majitele pejsků o spolupráci a pochopení.
Upozorňuji na povinnost pouţívání vodítka a košíku u větších plemen a taktéţ
se pes nemá volně pohybovat na sportovištích, dětských hřištích a veřejných
budovách..
Nečiňte to co nechcete aby vám činili druzí.
Starosta obce

