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Zpráva o činnosti obce od 22.12.2016 do 8.2.2017

22. prosince obec vložila do katastru nemovitost čp. 130, dům už byl připsán do majetku
obce, cena byla vyrovnána. Dům obec fyzicky převzala, z převzetí je pořízen zápis a
fotodokumentace. Byly převedeny elektroměry a vodoměr na obec.
Vzhledem k tomu, že stavba stojí na pozemku Středočeského kraje, je nutné toto řešit. Katastr
vyslovil souhlas s narovnáním hranic. Po zaměření budovy požádáme Kraj o narovnání
hranic.
Obec vypsala záměr pronájmu, přihlásili se dva zájemci, jeden odstoupil z důvodu velkých
pořizovacích nákladů, jedna zájemkyně si ještě prostory neprohlédla.
23. prosince se konalo tradiční zpívání Ježíškovi a l. 1. ohňostroj. Náklady na ohňostroj
zůstaly ve stejné výši jako v letech předcházejících 48.400 Kč.
2. ledna jsme jednali na kraji s panem radním Michalíkem ohledně přeložky II/240. Přítomni
byli i zástupci obce Statenice, která řeší v tuto chvíli možný nájezd na komunikaci.
Obec vypsala výzvu na obsazení postu strážníka. Zatím přišly dvě nabídky.
Společně s panem místostarostou jsme se zúčastnili jednání v rámci DSO Vodovodní přivaděč
o budoucí možné kumulaci vody — hydraulické posouzení - v našem území. Byly poptány
firmy na vypracování studie možné kumulace pro tři obce sdružené v DSO. Vítězně z této
poptávky vyšla firma VRV.a.s. cena díla je 95.000 Kč bez DPH, termín plnění 3,5 měsíce.
Příští týden se zúčastním jednání komise životního prostředí na krajském úřadě, hlavním
bodem je zajištění dostatečného množství vody do obcí a měst kraje.
9. ledna jsme s panem místostarostou jednali v obci Holubice o novém přerozdělení nákladů
na ztrátové kilometry za linku 316. Vyšší objem prostředků bude vydávat obec Holubice, u
nás náklady zůstavají , mírně se navýšily. . . . . .?7??
18. ledna obec jednala s vedení KSÚS o světelném řešení křižovatky Kladenská, Pražská,
Roztocká. Kraj ský úřad vypracuje dokumentací, bude žádat o dotace na realizaci. V případě,
že se světelná signalizace zrealizuje, bude k užívání a údržbě předána obci. Paní Aulická
následně jednala na odboru dopravy v Čemošcích, aby odbor dopravy vyslovil souhlas s tímto

zamerem.
24. ledna zahájil SFDI kontrolu dotace, čerpané na realizaci přechodů v obci. Kontrola bude
pokračovat příští týden.
Obec vypsala poptávku na projektanta rekonstrukce zbezpečnění dopravy v Kladenske' ulici.
Poptány bylo pět firem. Nabídku poslaly pouze dvě — jedna nabídka činí 350 000 Kč, druhá
565 000 Kč. Obec stále ještě hledá další projektanty.
Pokračují práce v rámci nástavby základní školy II. stupeň, konkrétně se dělají omítky a

stropy.
Hotová je dokumentace ke stavbě chodníku v Podmoráňske' ulici. Vzhledem k tomu, že část

chodníků leží na pozemku kraje, požádá obec kraj 0 výpůjčku pozemků.

Obec podala dvě Žádosti o dotace. Jedna směřovala na SFDI II. etapa ulice Spojovací,
přechod. Obec připravuje výběrové řízení na dodavatele.
Příští týden bude zahájeno měření tlaků na vodovodním řadu v obci firmou VS Chrudim za
účelem získání přehledné situace tlaků v jednotlivých částech obce s návrhem opatření.

