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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva.  

 

Digitální povodňový plán je již hotov a byl předán obci 1.11.2019. Pro občany je k dispozici 

odkaz na našich webových stránkách. Náklady na jeho vytvoření představovaly pro obec 

pouze 20% tj. 25 tis. Kč. Zbylá částka 103 tis. byla uhrazena ze získané dotace.  

 

Nyní intenzivně řešíme projekt na komunikaci od garáží k hřišti, která se bude realizovat 

v příštím roce. Začátkem příštího roku se také započne v ZŠ opravovat sociální zařízení a 

výměna zastaralých stoupaček. Ohledně této opravy probíhají ještě schůzky se zhotovitelem a 

ředitelkou. Ohledně projektu na komunikaci ke stavebním parcelám vám podá informace 

místostarosta v bodě Různé.  

 

Po schůzce s p. Urbanem ze Sokolovské vodárenské mi bylo přislíbeno, že přiblížení 

vodovodního řadu a kanalizace k lokalitě pro RD bude v jejich režii, a to i s projektovou 

dokumentací. Ohledně této záležitosti máme domluvenou schůzku na místě začátkem února. 

 

Zkušebně jsme začali zamykat sběrný dvůr a stanovily otevírací hodiny. Dále jsou nově u 

sběrného dvora osazeny informační cedule, jak se zde má správně třídit odpad. Kamerový 

systém bychom měli mít v pronájmu od nového roku. Bude monitorován prostor u sběrného 

dvora a prostor před zasedací místnosti, kde dochází často k nepořádku a k vandalismu. 

Instalační poplatek za kamery a software byl stanoven na 16 tis. Kč a měsíční pronájem bude 

činit 1200 Kč.  

 

Začátkem prosince jsem opět navštívila pana Oldřicha Krejčíka, kterého máme 

v opatrovnictví, v Domově pro seniory ve Vejprtech a předala mu drobné dárky. Další 

návštěva proběhne v jarních měsících a v mezidobí mu budou zasílány alespoň pohlednice.  

 



V souvislosti s kritickým stavem počtu obvodních lékařů jsem poslala podnět na Karlovarský 

kraj, aby naše obec byla zapojena do mediální kampaně v hledání nových lékařů. Po 

konzultaci s vedením Immogardu bychom mohli nabídnout ordinaci zdarma a příspěvek na 

její úpravu. Dále může Immogard nabídnou práci pro partnera lékaře. Obec může nabídnout 

umístění dítěte v MŠ a ZŠ a v budoucnu i parcelu k výstavbě domu za příznivou cenu.  

 

Sešla jsem se také s p. Řezníčkovou zástupkyní ČSOP, kde jsme si vyjasnili postup pro 

plánovanou revitalizaci parku na Kolové. V současné době probíhá průzkum dendrologa u 

stávajících dřevin. Příprava žádosti o dotaci bude probíhat zhruba do léta 2020 a 

předpokládaná realizace by mohla proběhnout v roce 2021. Rovněž jsme hovořili o potřebě 

vybudovat v parku i zázemí pro děti.   

 

Vzhledem k tomu, že došlo k legislativním změnám, které souvisí s místními vyhláškami, 

bylo nutné je přepracovat. Došlo k úpravě vyhlášek o místním poplatku ze psů, poplatku za 

užívání veřejného prostranství a za provoz systému shromažďování odpadu. Všechny 3 

vyhlášky jsem zaslala k posouzení na MVČR, odkud máme písemné vyjádření, že nejsou 

v rozporu se zákonem a odpovídají platné legislativě. Vyhlášky č. 1 – 3/2019 budou 

předmětem dnešního jednání. 

     

Vážení zastupitelé, milí hosté, vzhledem k tomu, že v letošním roce máme poslední zasedání, 

dovolte mi, abych poděkovala všem těm, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na 

společenském životě v naší obci a jejím dalším vylepšování. Ať už se jedná o členy 

zastupitelstva nebo řadové občany, kteří jim pomáhají. Děkuji všem zastupitelům za 

bezproblémovou spolupráci, za jejich nápady a cit pro společnou věc.  

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


