Zpráva o činnosti od minulého zasedání zastupitelstva obce.
Toto zasedání se konalo dne 21.9.2007 ve Žďáře. Bylo přítomno pět zastupitelů,
tj. bylo usnášeníschopné. Hlavním projednávaným bodem byla rozpočtová
změna č.1., Dále byl schválen příspěvek na činnost sdružení invalidů..Dotazy
uvedené v zápisu byly zodpovězeny přímo na zasedání. Připomínám, že
případný požadavek na písemnou odpověď při předložení dotazu na veřejném
zasedání nutno sdělit. V písemném styku při podávání dotazů, stížností, námětů,
připomínek je postupováno dle instrukce uvedené na stránkách WWW. obce
nebo na podatelně úřadu.
Mimo pravidelné termíny veřejných zasedání se zastupitelé scházejí pravidelně
každých čtrnáct dnů. Zde starosta detailně informuje zastupitelé o průběhu
jednotlivých akcí, plnění úkolů obecního úřadu a problémech s tím
souvisejících. To proto aby zastupitelé mohli operativně reagovat a případně
vyjádřit svá stanoviska či názory. Samozřejmě, že smyslem porady je i obrácený
tok informací tj. od zastupitelů k obecnímu úřadu aby úřad mohl včas reagovat
na případné avizované problémy a nebo mohl materiálně zajistit některé akce či
záležitosti.
V měsíci říjnu obecní úřad na základě projednání žádosti o dotaci z POV
zajišťoval potřebnou dokumentaci. Bohužel akce související s chodníkem na
hřbitově v Levínské Olešnici se vzhledem k nevypořádaným majetkovým
vztahům nepodařila zajistit. Také rozšíření veřejného osvětlení od kostela ke
hřbitovu. Zde na tuto akci firma Elektros nezpracovala v termínu dokumentaci
ani povolení. Podrobný rozpis žádosti je připraven u mne, zastupitelé s ním byli
seznámeni. Je samostatným bodem programu. Též vzhledem k nevyjasněným
majetkovým problémům s PF ČR byla odkládána revitalizace meliorační struhy
ve Žďáře. Na tuto není k dnešnímu dni uzemní rozhodnutí a tak byly provedeny
pouze nutné práce v souladu se stavebním zákonem. Náklady k dnešnímu dni
představují 30 000,-Kč. Je připravována kalkulace nákladů na pitnou vodu,
doporučuji zdražení min. o nárůst el. energie. 1.1.2007. V souvislosti
s projektem vodovodu připomínám, že probíhá trasování k akumulační nádrži a
do Žďáru i přes to, že dosud nebyla přislíbena dotace. V dohledné době budou
probíhat jednání s majiteli dotčených pozemků. Dále probíhají jednání týkající
se návrhu územního plánu obce. Do konce roku bude nutné ještě jednat se
zpracovatelem a upřesnit termíny prací.
Je připraven projekt skladu na obecním úřadu a bytu v KD Žďár, který byl
vrácen z ministerstva. Bylo projednáno případné obnovení veřejného rozhlasu
vybudováním bezdrátového, rozhodnutí v dalším bodě zasedání.
Je připravována inventarizace majetku. Paní účetní připravuje podklady, majetek
je zařazen v počítači, je však třeba každou položku znovu zkontrolovat a
případně přeúčtovat do správné kapitoly aby nedocházelo k závadám při auditu

hospodaření. Paní účetní připomínám, aby se vrátila k nápravným opatřením
z minulého auditu a od kontrolovala zda jsou všechny závady odstraněny.
Pokud jde o nový rozpočet na kalendářní rok 2008 žádám tímto k předkládání
návrhů jednotlivých akcí. Ne však za každou cenu jenom aby se utratily peníze
ale o seriozní návrhy. Osobně bych upřednostnil takové, které jsou vzhledem
k obci strategické, které řeší infrastrukturu, služby, rozvoj obce, ekologii.
Samozřejmě, že v rozpočtu musí být určitá rezerva pro obnovu a udržování
majetku např. na prodejnu potravin ve Žďáře, kulturní domy, byty a další
majetek.
I když do jisté míry územní plán obce řeší do jisté míry strategii rozvoje obce na
další roky, doporučuji zastupitelstvu obce zpracovat podrobný strategický
dokument, který bude konkrétně řešit jednotlivé etapy rozvoje obce.
Hospodaření na počátku roku 2008 bude řešeno, do schválení platného
rozpočtu, rozpočtovým provizoriem, toto v dalším bodě zasedání.

Zprávu tedy končím , děkuji za pozornost, podrobnosti odpovím v případné
diskusi.
A.Lízr

