Obecní zpravodaj 2015

Vážení spoluobčané,
na úvod Vám chci popřát do nového roku 2015 pevné zdraví, spokojenost
v rodině a mnoho osobních úspěchů. Tak jako v minulosti, Vás chci i nadále
jednou ročně prostřednictvím zpravodaje informovat o podstatných věcech
týkající se správy naší obce. Zejména půjde o hospodaření s finančními
prostředky, o připravovaných stavebních akcích a významných událostech v
obci. Byl bych velice rád, kdybyste mi Vaše připomínky, nové podněty a
zajímavé nápady, tykající se chodu naší obce, přišli kdykoli osobně sdělit a to
jak v úřední hodiny na obecní úřad, tak i kdykoli ke mně domů. Přál bych si,
aby naše obec byla příjemným místem pro klidný a spokojený život.
Bc. Přemysl Jež, starosta

Hospodaření obce
V roce 2015 bude naše obec hospodařit s předpokládaným rozpočtem ve výši
3.003.600,- Kč. V rozpočtu na příjmové straně nejsou započítané případné
dotace, o které obec již požádala, nebo ještě požádá. Výdaje rozpočtu jsou
naplánované ve stejné výši tedy 3.003.600,-Kč. Rozpočet bude
s předpokládanými dotacemi pro rok 2015 mírně přebytkový. V rozpočtových
výdajích se kromě mandatorních výdajů, potřebných na chod obce, počítá pro
letošní rok i s dalšími výdaji, zejména do oprav místních komunikací a obecního
vodovodu. Rovněž tak se v rozpočtu počítá se zachováním všech dosud
poskytovaných příspěvků pro občany obce tj. příspěvků na opravy fasád domů
a oplocení. U příspěvků na narozené děti došlo k navýšení částky na 10.000,Kč a u blahopřání jubilantům došlo nově k darování navíc finanční hotovosti ve
výši 1.000,- Kč. Na lednovém zasedání zastupitelstva jsem navrhl od 1. 2. 2015
zrušení poplatků za odvoz komunálních odpadů a poplatků za psy. Nově tedy
bude obec od 1. 2. 2015 plně hradit za své občany odvoz komunálních odpadů.
Výpadek těchto příjmů nám plně nahrazuje příspěvek na rozvoj obce od
společnosti provozující fotovoltaickou elektrárnu. Poplatek za odběr a
vypouštění vody tzv. vodné – stočné zůstává pro letošní rok ve stejné výši jako
v předchozích letech. Místní poplatky můžete uhradit na obecním úřadě do
konce června 2015.

Připravované stavební akce na rok 2015
Na rok 2015 plánujeme opravu místní komunikace od bytovky čp. 38 k domu
čp. 34 a kolem řadovek. Předpokládané výdaje budou ve výši cca. 600.000,- Kč.
Na akci jsme požádali o dotaci z Kraje Vysočina, kde předpokládáme získání
finančních prostředků ve výši přes 100.000,- Kč. Dále bude pořízena studie,
která by měla nastínit možné řešení veřejné prostranství v průjezdní části obce
ve směru na Mladé Bříště. Tato studie by byla poté projednána s
podnikatelskými subjekty v daném místě a při vzájemné dohodě by bylo
zadáno vypracování projektové dokumentace s následnými stavebními
úpravami. Záměrem je, aby průjezd obcí ve směru na Mladé Bříště byl co
možná nejpříjemnější a nepůsobil dojmem projíždění průmyslovým areálem.

Mezi další velké finanční výdaje letos patří investice do vodovodu. Zásobování
obce pitnou vodou považuji za jednu z hlavních priorit při správě obce.
V minulých letech nebylo vyřešeno spoustu technických a majetkoprávních
věcí kolem vodovodu. Z tohoto důvodu budou letošní rok nemalé finanční
prostředky vloženy právě do nápravy těchto věcí. Z technických věcí půjde
zejména o vyčištění a desinfekci obecních studen a souvisejících
přečerpávajících jímek a vodojemu. Dále bude provedena výměna poklopů na
obecních studnách, kde staré poklopy plně nezamezovaly možnému spadu
nečistot do studen. Studny budou nově oploceny a okolí pravidelně udržováno.
V obci budou překontrolovány všechny uzávěry jednotlivých větví vodovodní
řádu a případné nefunkční uzávěry budou opraveny. Z majetkoprávních věcí je
třeba konečně vyřešit odkupem, nebo věcným břemenem pozemky, kde se
nacházejí obě obecní study a obecní vodojem. Do současné doby se vše nachází
na soukromých pozemkách. V obci bude také vytýčen vodovod a zanesen do
mapových podkladů obce.
Dále Vás chci informovat o důležité věci, která se týká nás všech!
Evidencí spotřebované pitné vody bylo zjištěno, že spotřeba vody narostla
v naší obci za posledních několik let z cca. 9.000 m3 na 15.000 m3 vody.
V letošním roce doplácíme společnosti Voka s.r.o., od které dočerpáváme vodu
v případě, že nemáme svou vlastní, částku cca. 140.000,- Kč. Vzhledem k tomu,
že nemáme žádnou kontrolu nad tím, kolik bylo spotřebováno vody koncovými
odběrateli, nelze vyloučit, zda třeba není poškozeno vedení vodovodu.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni odsouhlasit, na únorovém zasedání
zastupitelstva obce, osazení vodoměrů pro všechny koncové odběratele v obci.
Náklady s tím spojené bude plně hradit obec. V současné době máme měřen
pouze výstup vody z obecního vodojemu, dále odběr vody společností
Hranipex a.s., přítok vody od společnosti Voka s.r.o. a nově přítok z obecních
studní. Dle celorepublikových statistik vychází spotřeba na jednoho občana ve
výši 96 litrů na den. V naší obci je to cca. 200 litrů na osobu a den. Což je více
jak dvojnásobek. Montáž samotných vodoměrů bude probíhat v letních
měsících letošního roku. Před montáží Vás budu jednotlivě kontaktovat a
dohodnu s Vámi další postup. Zastupitelstvo se rovněž předběžně dohodlo, že

cena za odebranou vodu v roce 2016 zůstane stejná jako dosud s tím, že do
limitu 35 m3 na osobu a rok bude cena 4,- Kč za m3 (tedy cena při obvyklé
spotřebě vody se nezmění) a nad tento limit bude cena plná, tedy cena
kalkulovaná (v kalkulaci jsou rozpočítány veškeré náklady na provoz
vodovodu). Kalkulovaná cena bude vždy zveřejněna na začátku roku. Rozdíl
mezi kalkulovanou cenou a cenou vody do limitu 35 m3 bude za občany opět
doplácet Obec Komorovice. Věřím, že tímto opatřením dojde ke snížení
odběru pitné vody na hodnoty, které jsou obvyklé.
Kromě těchto výše uvedených velkých investic bude dále prováděna řádná
údržba a opravy obecního majetku. U hlavní silnice I/34 dojde k rekonstrukci
obou čekáren tak, aby nebyly nadále uložištěm odpadků projíždějících řidičů a
byla možnost jejich snadného přetření v případě posprejování vandaly. Na
údržbu obecních pozemků chci i letos požádat o dotaci na veřejně prospěšné
práce, cestou Úřadu práce Pelhřimov, na pracovníka na pomocné práce v obci.
Domnívám se, že s panem J. Musilem, který se o údržbu pozemků dosud staral,
jsme byli všichni spokojeni.
Dále v současné době probíhá jednání s vlastníky o odkoupení pozemku na
okraji obce směrem k Lesíkům, kde by mohly vzniknout další stavební parcely.
V případě dohody budou příští rok zahájeny práce na zasíťování pozemků.

Nové podmínky při sběru a likvidaci bioodpadů a kovů
Vzhledem k nové právní úpravě zákona o odpadech, obec přijala novou obecně
závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Komorovice. Ve vyhlášce je nově řešen
sběr a likvidace bioodpadů (rostlinného původu) a kovů. V naší obci bude
vytvořeno sběrné místo pro bioodpady v období duben až listopad. Bude se
jednat o zelený velkoobjemový kontejner, který bude umístěn za bývalou
administrativní budovou zemědělského družstva. Nashromážděný bioodpad
bude následně likvidován dle zákona v kompostárně. Vzniklý kompost bude

v předem stanoveném termínu přivezen do obce a bude zdarma poskytnut
občanům. V dané věci bych Vás rád požádal, abyste do kontejneru vhazovali
pouze bioodpad rostlinného původu. V případě, že v kontejneru bude jiný
odpad, kontejner nebude vyvezen a obec bude mít velké problémy s jeho
likvidací. Dále obec nakoupí v případě získání dotace, o kterou jsme již požádali
z Kraje Vysočina, domácí zahradní kompostéry, které si budete moci koupit za
300,- Kč na obecním úřadě. Bude tedy výhradně na každém z Vás, jak bude
bioodpad likvidovat, zda pomocí domácího zahradního kompostéru (hnojiště),
nebo pomocí velkoobjemového kontejneru. Obec však má ze zákona povinnost
likvidovat bioodpad pouze zákonným způsobem a to v kompostárně, případně
bioplynové stanici.
U sběru kovu se toho moc nemění. Obec zajistí jednou ročně, za pomoci
místních dobrovolných hasičů, sběr rozměrného kovu. Drobný kov (staré
plechovky, šrouby, hřebíky apod.) bude nově možné odevzdat do plechového
kontejneru, označeného KOV na sběrném místě za obchodem.

Nové obecní symboly
Jsem velice rád, že Vám můžu touto cestou představit dva vybrané návrhy
obecních symbolů (znaku a praporu), které pro nás vytvořil heraldik p. Miroslav
Pavlů. Miroslav Pavlů je autorem obecních symbolů i v okolních obcích.
V návrzích je zohledněna historie naší obce, kaplička s lípami a možný výklad
názvu naší obce. Chtěl bych Vás tímto požádat, o sdělení Vašeho názoru, který
znak se Vám více líbí a to buď osobně na obecním úřadě, nebo pomocí lístku
s číslem symbolu vhozeného do schránky obecního úřadu. Termín pro Vaše
vyjádření bude do 13. března 2015. Nové obecní symboly nám budou pak v
průběhu roku 2015 slavnostně předány předsedou poslanecké sněmovny v
Praze.

č.1

č.2

Společenská kronika
Rok 2014
-

narození
Matoušová Eliška 1. 10. 2014, Komorovice 44
úmrtí
Krejčí Ladislav 17. 2. 2014, Komorovice 30
sňatky
Koudelka Jan a Krupičková Lenka 1. 8. 2014

Rok 2015
-

významná životní jubilea

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
60 let
Dománková Jaroslava, Komorovice
19
Brambůrek Pavel, Komorovice 31
Řeháček Miroslav, Komorovice 51
65 let
Váňová Hana, Komorovice 39
Pešková Františka, Komorovice 42
Dománek Jiří, Komorovice 19
70 let
Valentová Mária, Komorovice 65
Koudelková Jiřina, Komorovice 24
75 let
Bělochová Eliška, Komorovice 21
Dománková Marie, Komorovice 34

81 let
Dománková Marie, Komorovice 27
Honzl Jan, Komorovice 9
82 let
Lněničková Anna, Komorovice 25
Honzl Leopold, Komorovice 3
Tomanicová Jaroslava, Komorovice
41
83 let
Honzlová Marie, Komorovice 38
Dománek František, Komorovice
34
90 let
Honzl Emanuel, Komorovice 38

Kulturní a společenské akce v roce 2015

27. 2. 2015 - Hasičský ples
7. 3. 2015

- Ples hokejisté Humpolec

15. 3. 2015 - Dětský kabaret
4. 4. 2015 - Divadelní představení komedie, ochotníci z Prahy
18. 4. 2015 - Kabaret, ochotníci z Jiřic
4. 7. 2015 - Dětský den na hřišti
V průběhu roku budeme opět pořádat několik zájezdů za kulturou do Prahy a
Jihlavy. Pro děti uspořádáme oblíbený zájezd do zoo a DinoParku Vyškov.

