Zpráva o činnosti.
Poslední zasedání se konalo dne 19.9.2008. Bylo to v pořadí 6. zasedání v roce 2008.Zde byla schválena
rozpočtová změna č.1/2008, koupě lesa od Jitky Zívrové za částku 330 tisíc korun, bylo schváleno
podání žádosti o dotaci z v.o.s. Mas Přijďte pobejt ve výši 980 tisíc. Tato byla směrována na budovu
obecního úřadu. Úpravy měly vézt k úsporám energie a ochraně životního prostředí. Bohužel tato dotace
nebyla naší obci schválena. Bylo plánováno zateplení budovy, náhrada septiku BS 8 za ČOV Topas 8.
Dále výměna kotle na pevná paliva za ekologický kotel s lepším spalováním. Měl být vybudován sklad
kancelářských potřeb a archiv v půdních prostorách. Těmito úpravami by byla budova prakticky
modernizovaná na další dlouhé období. Vzhledem k výsledku výběrového řízení doporučuji opětovné
podání žádosti u Mas případně přímo u ministerstva zemědělství ZIF. Tam jsou šance také dobré.
V posledních dnech bylo provedeno vyúčtování dotace od uvedeného poskytovatele v hodnotě cca 550
tisíc. Náš podíl financování činil pouhých cca 10 %. Za toto jsme pořídili. 34 ks nových svítidel
v Levínské Olešnici, parkovou úpravu s novými schody ke kříži (30tis)ve Žďáře u prodejny, dále tři nové
pilíře včetně brány a branky na hřbitově ve Žďáře, tuje u tenisových kurtů v Levínské Olešnici, dvě
zastávky autobusů v Levínské Olešnici dále také mobiliář v podobě laviček, stojanů na kola,
odpadkových košů. Další zamítnutou žádostí byla úprava a rekonstrukce vytápění kulturních domů. Byl
stanoven záměr dokončit topení v KD Žďár a provést změnu systému vytápění v KD Levínská Olešnice.
(vybudovat teplovodní rozvody pro všechny obecní prostory, zaměnit akumulační systém za elektrokotle
s možností budoucí výměny zdroje za jiný úspornější ekologický zdroj. Opět doporučuji opakování
žádosti v jarních měsících tak jak budou zveřejňovány výzvy. Další žádosti o dotace byly již úspěšné.
Jsou to: Knihovnický program
17 000,-Kč
Oprava budovy Mš Levínská Olešnice
152 000,-Kč
Fond požární ochrany
52 300,-Kč
Dostavba vodovodu projekt 313 200,-Kč
Obnova lesního potenciálu po orkánu Kyrill
312 000,-Kč
Oprava drobné sakrální stavby Žďár
27 000,-Kč
52 000,-Kč
Pracoviště CZECHPOINT
Územní plán
112 000,-Kč
Výměna veřejného osvětlení
450 000,-Kč
Lesní hospodářský plán
70 000,-Kč
Celkem tedy

1 557 000,-Kč

Toliko tedy moje odbočení k dotacím. Na zasedání 19.9.2008 bylo dále schváleno zrušení jednotky
JSDHO – Žďár u Staré Paky. Důvody které k tomuto kroku zastupitele vedly byly na tomto zasedání
objasněny. Dále bylo schváleno zvýšení nájemného v obecních bytech v mezích prováděcí vyhlášky. Jak
jistě sledujete radikálně se mění ceny energií , materiálů, prací. Toto bylo hlavním důvodem navrženého
zdražení. Obec totiž každý rok věnuje opravám bytového fondu nemalé prostředky. Dalším schváleným
bodem bylo pořízení staršího požárního vozidla Nisan Patrol pro Žďár. Byla schválena žádost o
poskytnutí příspěvku na opravu kostela v Levínské Olešnici. Jednalo se o navýšení na 100 000,-Kč.
Celkem tedy za dva roky poskytla obec na tuto akci 150 000,-Kč. A tak by se dalo pokračovat. Pokud
někoho budou zajímat podrobnosti prosím v diskuzi.
Jistě Vám neuniklo, že dnes budou zastupitelé schvalovat rozpočtové provizorium. Toto není nejlepší
řešení. Bohužel finanční výbor nemá ke zpracování plnohodnotného rozpočtu potřebná data. Hlavně
z kapitoly dotací od státu na správu. Nicméně se hodlám toto problematikou v této zprávě zabývat.
Protože každým rokem věnuje obec na údržbu a opravy svého majetku nemalé prostředky bude tomu tak i
v příštím roce. A budou to hlavně obecní budovy a komunikace. Uvedu ty nejdůležitější: komíny,
plechování, krytiny, zateplení a nátěry fasád, postupná výměna oken, drobná údržba. Opravy komunikací
do Žďírce a na dolní konec v Levínské Olešnici. S tím souvisí mosty přes potoky. Doporučuji zadat
projekt aby bylo možno případně žádat o dotace. Oprava komunikace u autobusové zastávky ve Žďáře.
Obnova propustků a struh kolem obecních komunikací. Zde jsou však problémy s vytyčováním a
zjišťováním vlastnických hranic. Není možné u každého kousku struhy nechávat firmou hranice

zaměřovat. K 6.1.2009 převezme obec smlouvou, komunikaci k Paulům a Čeřovským. O toto bylo
žádáno již před lety. To zmiňuji jenom proto že i zde budou třeba finance na opravy.
Je třeba upřednostnit financování započatých akcí jako je projekt vodovodu do Žďáru. Dále potom zajistit
finanční prostředky pro dofinancování vlastních podílů ke schváleným dotací.
Do konce tohoto roku musí mít obec zpracován plán financování vodovodů. Tj. Udržitelnost a
modernizace zařízení a rozvodů. S konečnou podobu Vám bohužel ještě nemohu předložit, doporučuji
schválit obnovu vodovodů v horizontu 80 ti let. V tom případě by se cena vody měla pohybovat okolo 16
ti korun. Do usnesení navrhuji schválení s touto uvedenou dobou. Čistopis dokumentu i s výpočty bude u
obecního úřadu k dispozici do konce roku.
Připomínám, že jednotlivé položky rozpočtu musí být specifikovány do prvé poloviny ledna příštího
roku. K tomu bude třeba okamžitě kontaktovat firmy, nechat potvrdit jednotlivé cenové nabídky atd.
K tomuto úkolu - ukládám stavební komisi dořešení konsolidace personálního obsazení stavební komise
v počtu 1 +2 tak aby byla akceschopná. ---komentář
Pokud jde o územní plán obce – je ve stavu návrhu územního plánu, toto pondělí byly s e zpracovatelem
dohadovány další nutné podrobnosti. Předpoklad ke schválení 06/2009. ---komentář
Pravděpodobně k 1.1.2009 bude zprovozněn CZECHPOINT –komentář.
Od poloviny příštího roku má být dle zákona zpracován a zprovozněn systém elektronizace úřadů. To
bude od všech pracovníků úřadu požadovat mimořádné úsilí, vše bude probíhat nad rámec běžného
provozu. Z tohoto důvodu proto žádám veřejnost o pochopení pokud dojde k problémům s vyřizováním
některých záležitostí.
Závěrem připomínám, že toto je jenom dílčí zpráva. Podrobná zpráva o hospodaření bude předložena
v polovině příštího roku na veřejném zasedání. Naznačil jsem jenom některé problémy. Předpokládám
Váš vážný zájem a vůli o spolupráci jak při tvorbě rozpočtu ale také o řešení dalších problémů a
záležitostí.
Vážení zastupitelé, z vymezeného období čtyř let nám neúprosný zub času uhryzl již celé dva roky.
Minulý i tento rok byl, co se týká hospodaření, přijatých dotací ale i veřejných akcí velice úspěšný.
Nevázne ani komunikace uvnitř zastupitelského sboru. To co ale postrádám je aktivní přístup ke
stanovení priorit a dlouhodobých cílů, které zajistí budoucí prosperitu naší obce. Proto vás z tohoto místa
žádám a prosím o směrování vašich sil k tomuto úkolu.- komentář
Děkuji za pozornost
Zpracoval starosta obce Antonín Lízr

V Levínské Olešnici 12.12.2008

