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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás seznámila s aktuálním děním v obci. Jak vyplynulo z minulého 

zasedání, podala jsem žádost o dotaci na MMR na doplnění herních prvků do parku. Celkové 

pořizovací náklady dle nejvýhodnější nabídky z oslovených firem činí 194.139,- Kč, z toho 

požadovaná dotace činí 135.897, Kč a vlastní náklady obce 58.242,- Kč. Další žádost o dotaci 

směřovala na Karlovarský kraj, kde požadujeme dotaci na opravu společenského sálu ve výši 

50% celkových nákladů čili 1.096.000 Kč. V tuto chvíli žádné jiné aktuální výzvy k čerpání 

dotací na výše zmíněné akce nejsou, neboť ČR stále nepřesvědčila evropskou komisi o tom, 

že je k čerpání řádně připravena.  

 

V lednu jsem se zúčastnila semináře ohledně třídění bioodpadů, který pořádalo MŽP. 

Ministerstvo si uvědomuje rychlost celého procesu, a proto je obcím uložena povinnost třídit 

bioodpad od 01.04. do 31.10., počínaje rokem 2015. Pokud se v budoucnu ukáže, že je to 

nedostačující, bude se bioodpad třídit celoročně. Na tuto změnu ještě nejsou připraveny ani 

svozové firmy, neboť jsou zpožděné i výzvy o dotace na sběrné nádoby či svozová auta. 

Předmětem dnešního zasedání bude především vyhláška o třídění odpadů a až na základě 

výsledků praxe, budeme řešit problémy, které vyvstanou. Kromě bioodpadů musí obce třídit i 

kovy. Nádoba na kovy bude umístěna ve sběrném dvoře. Zde považuji za důležité sdělit, že 

od 1.3.2015 vejde v platnost vyhláška MŽP, která zakáže výkup kovů od fyzických osob za 

hotovost. Možnost přivydělávat si sběrem papíru, textilu i kovů by měla zůstat pro slušné 

občany zachována. Bude se však redukovat počet sběren, který je v ČR snad nejvyšší z celé 

Evropy.       

 

Podstatou těchto změn ve třídění odpadů je fakt, že od 2024 bude zcela zakázáno skládkování. 

Do této doby se musíme všichni naučit odpady třídit co nejvíce, aby směsného odpadu 

zůstávalo co nejméně a biologicky rozložitelné odpady se vracely zpět do přírody. 

 



Závěrem jen zmínka o probíhajících vzdělávacích kurzech v naší obci. Uskutečnili se zatím 

celkem 4 kurzy a obci to přineslo zisk bezmála 15 tis. korun. Vzhledem k tomu, že bývalou 

školku již nelze pro neodstranitelnou poruchu vytápět, probíhají kurzy zde v zasedací 

místnosti.  

 

Nejbližší společenská akce, kterou je maškarní bál se uskuteční 28. února od 15 hod na sále 

hospody na vršku. Sbírka použitého ošacení použitého ošacení proběhne 7. a 8. března v době 

od 15 do 16 hod. Obě akce jsou vyvěšeny na letácích i na internetových stránkách. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


