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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás seznámila s děním v obci od posledního zasedání ZO.  

 

Na minulém zasedání jsem vás informovala, že byla opětovně podána žádost na MMR o 

dotaci na herní prvky do parku, neboť žádost podaná v roce 2015 byla neúspěšná. Bohužel i 

tentokrát jsme byli neúspěšní. Z celého karlovarského kraje získala dotaci pouze jedna obec. 

MMR nemá žádnou povinnost sdělovat důvody neúspěšnosti, takže nezbyde než se pokusit 

v příštím roce žádost podat do třetice. Převážná většina příspěvků byla přidělena v oblasti 

jižních Čech a Moravy. 

 

Se žádostí na K. Kraj o dotaci na opravu autobusové zastávky směr Sokolov, na jejíž 

nevyhovující stav si občané často stěžují, jsme byli úspěšní a máme schválen 50% příspěvek. 

Po provedení průzkumu trhu byla vybrána firma Šmíd, jejíž technické řešení je velmi 

zajímavé a zároveň nejlevnější. Bylo zahájeno jednání s touto firmou a smlouva o dílo bude 

předmětem dnešního zasedání. 

 

Během měsíce dubna bylo dokončeno stání na kontejnery u čp. 73 – 74, opravena lávka přes 

Libavu, kterou soustavně nějaký vandal ničí a opraveny schody k autobusové zastávce u čp. 

67. V havarijním stavu je také sekací traktor, nákup nového stroje bude rovněž jedním z bodů 

dnešního programu. 

 

Již byla dokončena předána projektová dokumentace na zateplení budovy čp. 110, avšak se 

značným zpoždění a dodavatelské firmě tak vyplynula smluvní pokuta cca 40  tis. Kč. Nyní 

tuto záležitost řeší náš právník. O výsledku vás budu informovat příště.  

Rozpočet na zateplení a přístavbu pergoly činí cca 3 200 tis Kč. V současné době se 

připravuje výběrové řízení na dodavatele, abychom zjistili reálnou cenu. Od toho se budou 



odvíjet další skutečnosti, především kde a zda vůbec žádat o dotaci z příslušných programů 

vzhledem k výši a možnostem naší finanční spoluúčasti.  

 

Projektové dokumentace na propojovací komunikaci a víceúčelové hřiště jsou plně v jednání, 

kdy vyvstává spoustu doprovodných problémů, které je nutně operativně řešit. U hřiště se 

například jedná o svod srážek do obecní kanalizace a u komunikace bylo nutné provést 

hydrogeologický průzkum, aby se dále mohl řešit svod a sběr srážkové vody. 

 

Dále bych vás chtěla informovat o tom, že Česká pošta již podala výpověď z obecních 

prostor, která je tříměsíční. Po uplynutí této lhůty budeme řešit co s volnými prostory do 

budoucna. Česká pošta zde bude provozovat tzv. poštu Partner v místním obchodě, a to od 

1.6.2016.    

 

Dále jsem se zúčastnila semináře MAS, kde nám byly představeny dotační operační programy 

pro období až do roku 2022. Bohužel pro obce je zde mizivá možnost čerpání. Programy jsou 

zaměřeny především na zemědělce, výzkum, vývoj a vzdělání, zaměstnanost a veřejnou 

dopravu. Jediná oblast kde by mohla obec žádat je rekonstrukce a modernizace chodníků 

podél silnice III třídy a místních komunikací. Zatím však výzvy ještě nebyly vyhlášeny.    

 

Tolik stručně k nejzásadnějšímu, ostatní záležitosti budou předmětem dnešního jednání. 

 

Děkuji za pozornost.  


