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Předkládá: Ing. Petra Gajičová 

 

Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci.  

Na posledním zasedání jsem vás informovala o tom, že život v obci se již vrátil do normálu a 

měsíc a půl po té je opět všechno jinak. Musíme se smířit s tím, že žijeme v době, která je 

plná nejistoty a snažit se tomu v rámci možností přizpůsobit. Největším oříškem bude sestavit 

rozpočet obce na příští rok, protože nikdo není schopný v tuto chvíli predikovat daňové 

příjmy. Nicméně tímto vyzývám všechny zastupitele, aby mi písemně poslali své návrhy do 6. 

listopadu, abychom mohli zpracovat návrh rozpočtu pro rok 2021.  

 

Začátkem září byla podána žádost na MŽp na rekonstrukci veřejného osvětlení. Tentokrát 

jsme byli 3. v pořadí z celé republiky, tak doufejme, že budeme úspěšní. Po řádném 

výběrovém řízení, by v příštím roce mělo dojít k výměně stávajících světelných bodů 

v Libavském Údolí i na Kolové.  Dále se nám podařilo dohodnout s ČEZem, aby jejich 

plánovaná akce na ukládání kabelů nízkého napětí do země pro rok 2021, byla provedena až 

v roce 2022. Tím ušetříme za zemní práce a budeme moci doplnit na Kolové nové stožáry a 

další světlené body, tak aby byla Kolová efektivně a dle norem osvětlena. Dle PD jsou 

náklady na rekonstrukci VO v roce 2021 cca 1500 tis. Kč, z toho uznatelné cca 1000 tis. Kč a 

požadovaná dotace cca 550 tis. Kč. Pro dodatečné práce na VO na Kolové v roce 2022 se 

musí nechat PD teprve vyhotovit a opět budeme žádat o dotaci na MŽp. 

Rovněž jsme již obdrželi návrh PD na rekonstrukci rybníčku, která bude zastupitelům 

rozeslána k posouzení v následujících dnech. Jelikož se práce na PD pozdržely a již uplynul 

termín k podávání žádostí o dotace, budeme tak moci učinit až v příštím roce.  

 

Ve středu 21.10.  proběhla schůzka v ZŠ se stavebním dozorem a rozpočtářem, aby nám 

vyčíslil náklady na rekonstrukci kuchyně a sociálního zařízení pro MŠ. V lednu příštího roku 

budou vypsány na MF dotační tituly právě na tyto oblasti, tak je nutné, abychom částku na 

rekonstrukci znali.  

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


