Zpráva o činnosti obce od 17. 12. 2009 do 10. 2. 2010
Před Štědrým dnem uspořádala obec u kamýcké kaple sv. Gottharda už téměř tradiční akci
Podvečerní zpívání Ježíškovi a 1. 1. 2010 slavnostní ohňostroj na uvítání nového roku.
V měsíci lednu nastoupili na obecní úřad čtyři zaměstnanci, na stavební úřad na poloviční
úvazek paní Taťána Zaorálková, posledního února končí na SÚ pracovní poměr paní
Kovaříkové, dále nastoupila na poloviční úvazek asistentka staroskty paní Andrea Falgeová,
do podatelny a ohlašovny na plný úvazek Edita Horáková – paní Stříbrná odchází koncem
března 2010 do důchodu. Novým členem pracovní čety se stal pan Jan Plešner, také na plný
úvazek.
Koncem ledna dostala obec rozhodnutí o provedené finanční korekci projektu Nový pavilon
MŠ Jablíčko s tím, že výše korekce byla stanovena na 10 procent hodnoty zakázky. Je naděje,
že dostaneme slíbené dotace, které se zdály několik měsíců zcela ztraceny vzhledem k výtkám
ROPu a ÚOHS ke způsobu provedení výběrového řízení na realizátora stavby. Příští týden
bychom se měli dovědět jak a kdy podat žádost o závěrečnou platbu. Hodnota zakázky byla
bez DPH 9 262 696,- Kč. Korekce činí 856 799,-- Kč.
Obec podala v měsíci lednu prostřednictvím MAS Přemyslovské Střední Čechy žádost o
dotaci na rekonstrukci točky autobusu včetně umístění nové větší čekárny. Finanční rozsah
projektu je cca. 850.000.- Kč s DPH. (V loňském roce jsme s tímto projektem neuspěli
v programu FROM.) Ve druhé polovině prosince jsme podali žádost o dotaci do programu
FROM na projekt Výměna oken a vstupních dveří v nové budově ZŠ. Současná okna jsou
v dezolátním stavu a netěsní. Předpokládané náklady jsou 1 414 000,-- Kč.
3. 2. proběhlo na našem obecním úřadě jednání týkající se posílení přivaděče vody do naší
oblasti. Přítomni byli starostové obcí Úholiček, Statenic, já s panem místostarostou, Ing.
Mutňanský, Ing. Ivanov-provozovatel a projektant pan Michal Otta. Se zástupci sousedních
obcí jsme se dohodli na společném projektu posílení přivaděče i společném financování.
Studie byla zadána panu M. Ottovi. Předběžná dohoda na financování akce byla podle klíče:
předpokládaný počet obyvatel v roce 2020. Posílením přivaděče vody a výstavbou či
rozšířením vodojemu by se mělo předejít nedostatku vody v budoucnu.
4. 2. jsem navštívila s paní ředitelkou ZŠ hygieničku, abychom se domluvili na realizaci
opatření, která si hygiena stanovila k navýšení kapacity školní jídelny. Současná kapacita je
210 strávníků. Pokud v příštím školním roce stoupne počet žáků, nemohla by jídelna
poskytovat obědy ani zaměstnancům školy. Realizace současných požadavků hygieny
(konvektomat, nový sporák, nové pracovní stoly, chladnice pod pracovní desky apod.) by
přišla na 400.000,-- až 500.000.- Kč. Vzhledem k tomu, že předloni jsme jako obec
investovali do školní kuchyně přibližně 750.000.- Kč, připadá nám tato investice vysoká.
S hygieničkou jsem se domluvili na rozdělení opatření do dvou nebo tří etap.
5. 2. jsem navštívila odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany.
Smlouvu o prodeji pozemku obci pod ČOV jsem podepsanou a schválenou zastupitelstvem
odevzdala na MO v červenci loňského roku, dodnes ale leží ke schválení na Ministerstvu
financí. Požádala jsem ředitele odboru o součinnost, aby MO samo požádalo MF o urychlení
schválení či neschválení smlouvy a vrácení zpět. Podle informací, které jsem získala z MF,
nebude smlouva schválena, protože je jistá pochybnost o správnosti odhadu. V tom případě by

po vrácení smlouvy na MO musel být upraven odhad, vypracována nová smlouva a ta bude
opět putovat na MF, kde si cca. půl roku poleží. Kdy budeme moci požádat o dotace na
rekonstrukci ČOV si opravdu v tuto chvíli netroufnu odhadnout.
V měsíci lednu jsme se také potýkali se sněhovou nadílkou. Na odstraňování sněhu pracovala
nejen naše četa, ale techniku i pracovníky poskytly firmy Agrivep a Whitte Trans.
I přes nepřízeň počasí pokračovaly práce na rekonstrukci fotbalových kabin. Předpokládáme,
pokud počasí dovolí, že práce budou ukončeny v měsíci dubnu.
10. 2. 2010

Věra Čermáková
starostka obce

