
Zpráva starostky 

 

Určeno: zasedání ZO 

 

Dne: 11.02.2021 

 

Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci.  

 

Dnes mohu začít dobrou zprávou, a to že naší žádosti o příspěvek na opravu 

veřejného osvětlení bylo vyhověno a bylo nám od MŽP přiznáno 544 tis. Kč. 

Nyní vyhlásíme veřejnou výzvu, komise pro výběrová řízení vybere 

nejvhodnějšího uchazeče a během léta by se s rekonstrukcí mohlo začít.  

 

Další žádost o dotaci budu podávat na Karlovarský kraj do Programu obnovy 

venkova, a to na plánovanou opravu chodníků v centru obce. Předběžný 

rozpočet činí 600 tis. Kč. Předpokládaná dotace je 50 %. Žádosti se předkládají 

v měsíci březnu. 

Dosud nebyl vyhlášen program MFČR na rekonstrukce v ZŠ, ale předpoklad je 

koncem února. Budu toto i nadále sledovat.  

 

Dále bych vás chtěla informovat, že od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon 

o odpadech. Pro obec z toho vyplývají nové povinnosti. Ta první, že budeme 

muset zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku, abychom co nejlépe naplnili 

požadavky nové právní úpravy. Druhou z povinností jsem již splnila,  a to tím, 

že jsem podala žádost u naší svozové společnosti na uplatnění tzv. slevy (tzn. 

výše popl. činí pouze 500 Kč za 1 t odpadu). Celkové množství odpadů, k nimž 

obec může uplatnit slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na 

jednoho obyvatele. Dále mohou nově občané třídit jedlé oleje, a to do vyhrazené 

nádoby, která je přistavena z boku místní prodejny.  

Možná jste již zaznamenali, že od nového roku lze do nádob na plasty vhazovat 

i drobné kovy jako např. plechovky a konzervy. Tyto jsou pak dotřiďovány na 

třídící lince. Touto cestou se dá ještě více snížit objem zbylého komunálního 

odpadu. 

 



Populární dopravce Zásilkovna nám nabízí novou možnost pro občany, jak si 

vyzvednout své zásilky z eshopů. Jedná se o výdejní box, který nedisponuje 

žádným displejem či číselníkem. Pro zákazníky (občany) bude dostupný po 24 

hodin denně, 7 dní v týdnu. Vyzvednutí balíku je přitom jednoduché, je 

ale nutné mít nainstalovanou mobilní aplikaci od Zásilkovny. Ta slouží k 

přehledu zásilek a zároveň umožňuje jejich odeslání či vyzvednutí. Stačí 

přiblížit telefon, zapnout Bluetooth, za pomoci kterého dojde k ověření a 

odemknutí vaší přihrádky. Výhodou tohoto řešení je, že nepotřebujete nic jiného 

než váš telefon. Oproti jiným firmám také půjde tyto boxy využít pro odeslání 

balíku mezi uživateli, ne jen k jeho vyzvednutí. Tento box bude umístěn u 

dílny naproti Obecnímu úřadu od března a bude nepřetržitě monitorován 

kamerou.  

Vánoční soutěž se setkala s velkým zájmem, a tak vyhlašujeme soutěž o 

nejhezčí velikonoční (jarní) výzdobu. Velikonoční svátky letos připadají na 

začátek dubna. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií, a to na byty a rodinné 

domy. Celkem bude oceněno 12 výzdob, a to opět peněžními poukázkami 

v hodnotě 6 x 1000 Kč a 6 x 500 Kč. Hodnocení bude probíhat v první polovině 

dubna. 

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  

 


