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Vodovod a kanalizace
Všichni z Vás jistě netrpělivě očekávali avizované zahájení
stavby. Bohužel zatím neznáme se strany Státního fondu životního
prostředí termín podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě
něhož můžeme čerpat přidělenou dotaci. A tak došlo na oddálení
zahájení stavby. Zahájena bude, až budeme vyzvání k podpisu
rozhodnutí. Kdy k tomu dojde, to v tuto chvíli nedokážeme říct a ani
na státním fondu životního prostředí nám žádný ani přibližný termín
nikdo neřekne. Z těchto důvodů jsme odložili i veřejnou schůzi,
protože neznáme přibližný časový harmonogram prací, se kterým
bychom vás na této schůzi rádi seznámili. Mezitím co státní fond naše
podklady již více než tři měsíce administruje, se podařil vyjednat
společný postup obou firem při výkopových pracích na vodovodu a
kanalizaci v naší obci.
Ještě bychom vám chtěli připomenout, že do konce měsíce
července se mohou nahlásit zájemci o vodoměrnou plastovou šachtu.
Jsou dvě možnosti, šachta nepřejezdná za cenu do 5 500,- a šachta
přejezdná se ztraceným bedněním za cenu do 6 000,- k šachtě
přejezdné je nutné připočíst ještě poklop a obetonování cca 1,2 m³.
Multifunkční budova
Jak jsme vás informovali minule, usilovala naše obec o zisk
dotace na rekonstrukci bývalé školy na multifunkční budovu. Naší
žádosti bylo ze strany státního zemědělského intervenčního fondu
vyhověno a obec získala dotaci ve výši 4 906 304,- Kč. V současné
době připravujeme podklady pro výběrové řízení na dodavatele
stavby. Pokud nevzniknou nějaké potíže s výběrovým řízením,
předpokládáme se zahájením stavby hned po posvícení 15. 10. 2012,
dokončena by měla být do 31. 5.2013. Do zahájení stavby musíme
zvládnout postavit nový obchod, který bude stát na místě kůlny. Tato
část stavby nebyla a ani být nemohla předmětem dotace.
V zrekonstruované budově bývalé školy pak v přízemí najde místo sál
a pohostinství. Do podkroví se přesune obecní úřad, knihovna, archív
a vznikne zde prostor pro společenskou místnost.

Hospodaření obce v roce 2011
Rok 2011 byl prvním od roku 2006, kdy jsme neuspořili žádné
finance a museli sáhnout do rezerv pro 204 067,- Kč. Důvodem jsou
především platby za projektové dokumentace na vodovod a
kanalizaci a to v loňském roce ve výši celkem 1 352 023,- Kč. Z větších
akcí obec v roce 2011 provedla rekonstrukci dětského hřiště, která
stála obecní pokladnu necelých 10 000,-. Většina financí, celkem
600 000,-Kč byla hrazena z dotací. Obec obdržela v roce 2011 dotace
ve výši celkem 1 367 999,- Kč, a to na Veřejně prospěšné práce, na
dětské hřiště, na hasičské vozidlo a vybavení JSDH a na údržbu
lokality Výrovické kopce. K 30. 12. 2011 měla obec na účtech celkem
3 505 049,- Kč. Podrobnější informace najdete na stránkách obce
v archívu úřední desky v dokumentu závěrečný účet obce.
Ještě malý pohled do hospodaření v následujících letech. Obec
čekají investice (kanalizace, vodovod, multifunkční budova) v celkové
výši cca 55 000 000,- Kč. Samozřejmě, že větší část této závratné
částky bude hrazena z dotací, a to celkem 44 000 000,- Kč. Zbývá tedy
11 000 000,-Kč, které musíme uhradit s vlastních zdrojů. Kde je
vezmeme? Budeme čerpat půjčku ze státního fondu životního
prostředí ve výši 4 500 000,- Kč. S 10-tiletou splatností a úrokem 1%.
Možnost čerpat tuto výhodnou půjčku je dána už v žádosti o dotaci
na vodovod a kanalizaci. Na účtech máme 3 300 000,- Kč a z již
uhrazených dotovaných činností na akce vodovod a kanalizace
bychom měli dostat 1 600 000,- Kč. Zbývá tedy 1 600 000,- Kč. Na tyto
peníze máme zažádáno o bezúročnou půjčku od VaK Znojemsko.
Pokud by tato nevyšla, budeme muset vysoutěžit úvěr od některé
z bank. Obec tedy po dokončení všech akcí čeká splácení úvěrů. Roční
splátka by měla činit cca 700 000,- Kč. To je částka, kterou lze
vzhledem k daňovým příjmům obce ještě splácet a zachovat
fungování obce tak jak jsme zvyklí. S největší pravděpodobností se
však nebude možné věnovat dalším investicím.

Nový zvon
Nejdříve bych chtěl poděkovat všem dárcům, díky kterým se
vybralo 60 620,- Kč. Celkem tedy s příspěvkem Nadace ČEZ máme
k dispozici 130 620,- Kč. Výběrovým řízením byla vysoutěžena cena
zvonu včetně příslušenství a nového pohonu 156 324,- Kč. Doplatek
této částky bude hrazen z obecních zdrojů. Vaše hlasy rozhodly o
tom, že nový zvon ponese jméno sv. Anežka. Zvon bude odlévat firma
pí. Leticie Vránové-Dytrychové z Brodku u Přerova a 18. 8. 2012 jej
namontuje firma Boroko. Všechny bychom Vás touto cestou chtěli
pozvat 18. 8. 2012 na svěcení zvonu. Součástí této slavnosti bude
také žehnání nového hasičského vozidla a setkání rodáků. Pozvánku
s programem máte přiloženou ve zpravodaji.
Hasiči
V měsíci květnu a červnu se v našem areálu konalo několik
hasičských akcí. Okresní kolo a krajské kolo hry Plamen jsme
zajišťovali jako pořadatelé a dle odezvy vždy to dopadlo výborně.
Okresního kola dorostu 27. 5. se zúčastnilo družstvo dorostenek a
obsadilo 2. místo. Radek Maxa se pak taktéž 2. místem kvalifikoval na
krajskou soutěž. Liga, která se konala 30. 6., znamenala pro družstvo
žen 2. místo a muži skončili 6. Družstva mužů i žen pak vyhrála
postupovou soutěž a postoupila na okresní kolo, kdy ve Znojmě ženy
vybojovaly třetí místo a muži si vítězstvím zajistili postup na Krajskou
soutěž do Brna. Ta se koná 4. 8.
Plánované akce:
14. 7. 2012 13:00 Pohár starosty obce soutěž hasičů
18. 8. 2012 9:45 Svěcení zvonu, žehnání vozidla a setkání rodáků
25. 8. 2012 20:00 Noční pohár soutěž hasičů
1. 9. 2012 8:00 Nohejbalový turnaj trojic
8. 9. 2012 13:00 Pohár Mudr. Milana Špačka soutěž hasičů
13. - 14. 10. 2012 Tradiční posvícení

