Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Toto se konalo dne 25.6.2009. Účast zastupitelů 100 %, hlavním bodem bylo projednání
hospodářského výsledku za rok 2008. Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření a zpráva
auditora byla schválena bez výhrad. To znamená, že s prostředky obce bylo dobře
hospodařeno a že rozpočet byl plněn. Na tomto zasedání byly schváleny převody pozemků dle
nabídky, byla schválena investice do zaměření současného stavu komunikace, která spojuje
Levínskou Olešnici se Žďárem, spojka u ZEFY. Nemusím připomínat, že tato komunikace je
pro nás strategická. Náklady na její vypořádání však budou značné cca 50-60 tisíc.. První fází
je tudíž zaměření, současný stav neodpovídá mapám. Protože část dotčených pozemků je ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR a ten začal s veřejnými nabídkami na odprodej široké
veřejnosti stala se tato záležitost neodkladnou. Dovedu si představit situaci, kdy by pozemky
odkoupili překupníci tak jako to v tomto státě je běžné. Jejich ceny by obec značně zatížily.
V této době je s pozemkovým fondem jednáno. Je přislíbeno, že dotčené pozemky nebudou
v tomto kole nabídek. Po vyhotovení geometrického plánu bude dále jednáno o bezúplatném
převodu na obec Levínskou Olešnici. Na tomto zasedání byl rovněž schválen bezúplatný
převod pozemku pro veřejně-prospěšnou stavbu tj. dokončení vodovodu Levínská Olešnice
Žďár s vybudováním potřebné akumulace. Tam je situace obdobná, GP je již v Liberci, nyní je
třeba schválit územní plán a vše předat k dalšímu jednání. K této stavbě připomínám, že
projektová dokumentace je zpracována a z větší části již proplacena. Na konci listopadu musí
být vyúčtována dotace s Libereckým krajem ve výši 300 000Kč. V této době je již požádáno o
vydání územního rozhodnutí. Bohužel podzimní termín POV se již nestihne. Pokud jde o
další dotace je vyúčtována dotace z grantu Libereckého kraje na pořízení územních plánů , po
schválení UP bude obdrží obec platbu za grant cca 80 tisíc. Je připravováno vyúčtování dotace
na opravu křížku u Žďáru. Dotace na budování dětského hřiště u Mateřské školy je již v běhu.
Jsou propláceny faktury za jednotlivé prvky. Dokončení je do konce roku. Obec reagovala na
vyhlášený program Libereckého kraje „Program 99“ podáním třech žádostí o příspěvek, ve
Žďáře je to zahájení rekonstrukce obecní budovy s prodejnou potravin. Také dotace na
upgrade Czechpointu musí být během tohoto měsíce vyúčtována. V posledních dnech se
obecnímu úřadu ohlásil podnikatel , který zpracovává pro obce projekty na získání dotací.
S návrhem jsem seznámil zastupitele při poslední poradě. Žádám zastupitele aby se k tomuto
v rozpravě vyjádřili, je třeba rozhodnout zásadní otázku a to . Zda obec do tohoto projektu
„půjde“, dále v jakém rozsahu prací, zda mne pověří podepsáním plné moci pro pana
Suchomela, který by projekt podal za obec. Návrh plné moci předkládám. Pokud jde o dotace
a granty všeobecně tak připomínám, že je třeba mít projekty připravené, po vyhlášení
poskytovatelem je ve většině případů nemožné zajistit potřebné dokumenty dle požadavků
jednotlivých poskytovatelů.
V této zprávě jsem zmínil jenom zásadní problematiku, která byla v průběhu posledních tří
měsíců od minulého zasedání projednávána. Další informace případně v diskuzi. Děkuji za
pozornost A.Lízr

