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Vážené zastupitelstvo, vážení přítomní, 

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

 

V polovině měsíce září proběhlo mytí popelnic horkou vodou, což jistě přispělo k lepšímu 

prostředí. Tato údržba bude probíhat každoročně. Reklamovali jsme povrch víceúčelového 

hřiště, kdy se začalo trhat lajnování. Oprava byla řádně provedena. Dále jsme reklamovali 

sokl u fasády Obecního úřadu a chybějící světlo. Zde byla část opravy provedena, zbytek lze 

realizovat až při teplém a suchém počasí, tedy příští rok z jara. Svépomocí jsme vytvořili 

odstavnou plochu pro vozidla, abychom alespoň částečně ulevili parkujícím z čp. 95, kteří o 

toto již delší dobu žádali.   

 

Na žádost o povolení snížení rychlosti na 30 km/h v osadě Kolová nám bylo vyhověno. 

Instalace značek je již objednaná. Byly osloveny 2 firmy a jen pro zajímavost uvádím, že 1. 

cenová nabídka byla téměř o 2/3 dražší než druhá. Bohužel levnější firma je hodně 

zaneprázdněná, a tak musíme na instalaci čekat delší dobu. 

 

V souladu se schválených strategickým plánem jsme začali řešit veřejné osvětlení v obci, 

které je zastaralé a často dochází k jeho opravám. Po schůzce s projektantem jsme se dohodli, 

že bude zmapována celá obec + Kolová. Určí se priority pro výměny osvětlení a případné 

prodloužení VO do nově obydlených lokalit. Bude vytvořen harmonogram prací, podle 

kterého budou práce postupovat. Ministerstvo ŽP poskytuje 50% dotaci na projektovou 

dokumentaci, kabeláž, svítidla a montážní práce. Výhodné je, že finance poskytuje MŽP již 

předem na předpokládané náklady. Není nutné tedy akci celou předfinancovat.  

 

Se žádostí o dotaci na Digitální povodňový plán jsme také byli úspěšní a obdržíme od K. 

Kraje 103 tis. Kč což činí  80% celkových nákladů. Uzavření veřejnoprávní smlouvy je 

předmětem dnešního jednání.  

 



Vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne 30 let od sametové revoluce, spojili jsme oslavy 

28. října se 17. listopadem. Na 9. 11. 2019 je naplánován průvod obcí, zapálení svíček a 

položení kytice u pomníku. Nebude chybět ani malé občerstvení a na závěr ohňostroj. Všichni 

občané jsou srdečně zváni. Termíny dalších tradičních akcí jako je Mikulášská zábava a 

zpívání u stromu budou zveřejněny v Libavských lístečkách, které budou vydány během 

měsíce listopadu.        

 

Tolik k dnešní zprávě, děkuji za vaši pozornost.  


