Vážení spoluobčané, uplynul rok od voleb a zastupitelstvo obce chce
zhodnotit svoji práci v plnění volebních programů
Co se nám podařilo:
Společným bodem všech volebních programů byla příprava a realizace výstavby vodovodního
přivaděče, vodovodu, vodojemu, kanalizace a ČOV.
Jedná se o složitou, různorodou a hlavně velice finančně náročnou stavbu. Stavbu, kterou nelze financovat
z vlastních prostředků, proto jsme se (zastupitelstvo obce) na začátku roku obrátili na firmy, které se zabývají
poskytováním poradenských služeb a zpracováním žádostí o dotace. Při výběrovém řízení jsme vybrali firmu
Grant Help s.r.o., která pro nás zajišťuje podání žádosti o dotaci a organizaci celé veřejné zakázky.
1.

V současné době máme zařazenou žádost do seznamu programu o poskytování dotací z Ministerstva
zemědělství. Dalším krokem žádosti o poskytnutí státní finanční podpory je doložení celé řady dokladů
a dokumentů.









Stavební povolení, máme zajištěné a prodlouženou jeho platnost. Zajišťujeme projektovou
dokumentaci a stavební povolení elektro přípojek pro ČOV, vodojem, jednotlivá měřící místa
vodovodního přivaděče a vodovodní a kanalizační přípojky.
Výběrové řízení dodavatele stavby, vč. smlouvy o dílo. Tomuto kroku předcházelo výběrové řízení
na zhotovení realizační projektové dokumentace stavby a její provedení. Pro zajištění tohoto kroku
máme schválenou zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a komisi pro vyhodnocení
předložených nabídek. V souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách předcházelo Oznámení
profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek a bylo schváleno Odůvodnění účelnosti stavby.
Finanční projekt – bude zpracován podle ekonomických výsledků výběrového řízení
Zajištění inženýrské činnosti – technický dozor investora (TDI). Připravujeme výběrové řízení
na TDI a máme stanovené členy komise na vyhodnocení tohoto výběrového řízení. TDI následně
vypracuje odborné stanovisko k plánované výstavbě.
Audit finančního hospodaření obce za rok 2015. Tento audit provádí pracovníci Krajského úřadu
nejpozději v červnu následujícího roku.

Z předchozího seznamu je patrné, že přestože jsme v průběhu roku nezaháleli, zbývá nám do doložení dokladů
k případnému poskytnutí dotace ještě mnoho práce. Lze předpokládat, že dokladová část bude zajištěna v květnu
– červnu 2016. Případným odsouhlasením a poskytnutím dotace nebude ještě jisté, zda dokážeme jako obec
zajistit zbývající část finančních prostředků. Dotace nemusí být vyšší, než 60% uznatelných nákladů. Jako
zastupitele obce nás čeká nelehké rozhodování, zda požádat u banky o případný úvěr, pokud nedokážeme zajistit
dofinancování z jiných zdrojů. Probíhají jednání a připravujeme podklady pro sdružení prostředků na společnou
část vodovodního přivaděče s Městysem Cerhovice, dotační tituly ze Středočeského kraje, příspěvky občanů na
jednotlivé domovní přípojky. Pokud nedokážeme zajistit dostatečné finanční prostředky na zajištění výstavby
v celém rozsahu, lze tuto investici rozdělit a zabývat se pouze zajištěním pitné vody pro naše občany. Mohlo by
to však znamenat, že v budoucnu už nebude možnost čerpání dotačních titulů žádná, nebo v menším rozsahu
a na kanalizaci a ČOV budeme čekat ještě řadu let.
2.

Vylepšování životního prostředí v obci
 Nákup laviček a odpadkových košů
 Nákup a instalace odpad košů na psí exkrementy
 Revitalizace parku u samoobsluhy
 Nátěry plotů, čekárny a odpočinkového posezení pod lesem
 Drobné opravy chodníků a komunikací
 Nové dopravní značení v obci







Drobné opravy na koupališti, úklid prostorů, vyřezání náletové vegetace, oprava tenisového kurtu,
zamezení volného vjezdu do prostor koupaliště, oprava a vyčištění vtoku vody do nádrže
koupaliště.
V bezpečnosti občanů a dětí - osazen retardér, vodorovné výstražné značení u školy“ Pozor děti“,
vybudováno ochranné zábradlí od školy k Zítkům. Zároveň s vybudováním zábradlí je upravena
plocha od transformátoru směrem na koupaliště v délce více než 50m. pro parkování aut rodičů
a dodavatelů.
Zrealizována část chodníku, kolem bývalého rybníčku u Lisých.

3.

Odpadové hospodářství
 Zavedení trvalého umístění kontejneru pro svoz nebezpečného, velkoobjemového a bioodpadu.
Do budoucna uvažujeme s možností vytvoření sběrného dvora.

4.

Otevření obecního úřadu veřejnosti větší informovaností prostřednictvím internetu, místního
rozhlasu, telefonů, e- mailů
 Občané mají možnost registrovat se pomocí internetové pošty. Ti, co tak učinili,
(zatím je zaregistrováno 63 občanů) dostávají informace z OÚ elektronicky.
 Byly upraveny webové stránky obce. I zde můžete získat potřebné informace, pozvánky a nabídky
akcí ze života obce.
 Místní rozhlas – pokud nemáte možnost rozhlas slyšet z důvodu nepřítomnosti, každé hlášení si
můžete poslechnout na webových stránkách obce.

5.

Kultura v obci
 Finančními příspěvky nadále podporujeme činnost složek v obci
 Občané se mohou zúčastňovat různých kulturních akcí, které pro ně některé složky připravují.
 Podporujeme oblíbené zájezdy za poznáním.
 Nově jsme založili psanou kroniku Drozdova a fotodokumentaci z akcí a ze života obce, která je
součástí kroniky.
 Pokračujeme ve vydávání Drozdovských novin a propagujeme činnost a život v obci v regionálním
tisku.

O čem jsme jednali, nebo jednáme, ale zatím jsme nedošli k závěru, či bylo
rozhodnutí záporné:





Výměna veřejného osvětlení
Zalesnění pole pod lesem
Obnovení koupaliště
Odkup pozemků hřišti a koupališti

Co se nepovedlo nebo nedaří:





Získání dotace na zateplení budovy obecního úřadu
Vyhláška o petardách
Nedaří se stále vyřešit parkování automobilů v ulicích
Nepořádek kolem kontejnerů. Bohužel, někteří spoluobčané nedodržují systém ukládání
jednotlivých druhů odpadů a pro své pohodlí odkládají odpad pouze ke kontejnerům.

Členové zastupitelstva obce Drozdov

