OHLÉDNUTÍ
ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

ROK 2002
20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké
bylo volební období 2002 – 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali pro obec a
co se nám udělat nepodařilo ? To můžete posoudit sami…..
Od listopadu 2002 začalo po volbách pracovat nové zastupitelstvo. Do konce
roku nás tehdy čekal nelehký úkol – dočerpat státní dotaci , kterou obec obdržela na
výměnu oken na obecním úřadě. Okna byla sice tou dobou vyměněna, ale dotace
byla na 100 000,- Kč a podmínkou bylo ještě vyčerpání vlastních prostředků obce ve
výši 100 000,- Kč. Logické je, že výměna tří oken a dvou kusů dveří nemohla stát
200 000,- Kč. Proto bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že se vymění okna v mateřské
škole, která byla v havarijním stavu. To se i přes nepříznivé počasí v prosinci roku
2002 podařilo. Celkem tedy činily náklady na tuto akci 241 612,70 Kč.
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ROK 2003
V roce 2003 obdržela naše obec přímou dotaci ze Zlínského kraje na :
Rekonstrukci víceúčelové budovy Sokolovny. Na této rekonstrukci se podílela firma
Zdeněk Vaculík, zednictví Kvasice, která provedla stavební úpravy, montáž izolace
proti vlhkosti a vybetonování nové podlahy. Pokládku roštu ze smrkového dřeva,
pokládku parket, vybroušení parket a následné nalakování včetně nalajnování a
olištování provedli Miroslav Škrabal Tlumačov a Libor Galatík Kvasice.Práce
spojené s odstraněním starého betonu a parket provedli místní hasiči, čímž ušetřili
obci nemalé finanční prostředky. V souvislosti s touto rekonstrukcí se vyskytly
vícepráce, bylo např. potřeba upravit rozvody plynového topení, vody a odpadů na
Sokolovně. Byla také opravena střecha nad přísálím . Podle výše nové podlahy bylo
také upravena schodiště do sklepa. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly tak
částky 402 682,20 Kč. Obec se podílela částkou 202 682,20 Kč. touto rekonstrukcí
podlahy byla započata I. etapa celkové rekonstrukce víceúčelové budovy Sokolovny.
Samotnou rekonstrukcí podlahy pak byl odstraněn havarijní stav podlahy.

V tomto roce byla ještě v obci provedena firmou Helm, s.r.o. Kroměříž oprava
veřejného osvětlení.Touto opravou se docílilo zlepšení bezpečnosti v obci, neboť
nyní svítí veřejné osvětlení celou noc. Za tuto opravu zaplatila obec 308 000,- Kč.
Na místním hřbitově byly zbudovány chodníky mezi hroby a upraveno okolí
kolem přívodu vody. Byly také označeny místní části obce dopravními tabulemi.
U hasičské zbrojnice byl vykácen smrk a na jeho místo byly vysázeny dva
ozdobné smrky. V prostoru u zbrojnice bylo zřízeno odpočívadlo a informační tabule
o obci, z které se kolem jdoucí doví základní údaje o naší obci.
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ROK 2004
V roce 2004 jsme opět za pomoci dotace ze Zlínského kraje pokračovali II.
etapou rekonstrukce Sokolovny. Ta spočívala v celkové rekonstrukci elektrických
rozvodů a výměně stropních svítidel a stropu.Na tuto realizaci nám Zlínský kraj
poskytl investiční dotaci ve výši 95 114,- Kč a bezúročnou investiční půjčku ve výši
47 557,- Kč. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly částky 295 391,- Kč.
Následně byl sál i přísálí Sokolovny vymalovány. Bylo také upraveno jeviště, stará
jevištní a osvětlovací technika byla odstraněna, opraven strop, stropní svítila,
podlaha a jeviště bylo také vymalováno. Drobné úpravy byly provedeny i ve sklepě
Sokolovny. Do budoucna by bylo ještě třeba vyměnit okna, ale to již bude práce pro
nové zastupitelstvo.

V témže roce jsme nechali zpracovat průvodní a souhrnnou technickou
zprávu na akci : Víceúčelové hřiště za Sokolovnou. Žádali jsme opět o dotaci ze
Zlínského kraje, ale tentokrát jsme bohužel neuspěli. Přesto zastupitelstvo obce
rozhodlo, že toto hřiště vybudujeme , a to z prostředků obce. Výstavbě hřiště
předcházeli nemalé problémy. Pozemek za Sokolovnou nebyl obecní, jak jsme se
domnívali, ale Pozemkového fondu. Na základě žádosti byl tento pozemek obci
bezplatně převeden. Vyřízení tohoto převodu ale zdrželo výstavbu hřiště, se kterou
se započalo v červnu 2005.
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ROK 2005
Výstavbu tohoto hřiště prováděla firma Musil – stavební a obchodní činnost
s.r.o Kvasice. Hřiště má umělý trávník a je hojně využíváno k provozování míčových
her jako je tenis, floorbal, nohejbal, odbíjená apod. míčové hry. Výhodné je i
umístění hřiště z hlediska bezpečnosti, protože je mimo hlavní cestu. Navazuje
přitom na vnitřní prostory Sokolovny. V zimě se toto hřiště osvědčilo jako kluziště pro
děti i dospělé. Výstavba hřiště přišla obec na 867 065.- Kč. Hřiště bylo slavnostně
otevřeno dne 28.10.2005.

V roce 2005 byly v obci vybudovány nové čekárny na autobusových
zastávkách a vývěsné tabule, umístěné u těchto čekáren. V tomto roce se nám
podařilo za pomoci dotace ze Zlínského kraje realizovat projekt – Oprava stávajících
obrubníků a osazení nových kolem komunikace v obci. Finanční podíl obce na této
akci činil 370 191,- Kč, dotace ze Zlínského kraje byla 370 000,- Kč a návratná
finanční výpomoc od Zlínského kraje činila 185 000,- Kč. Celkové náklady činily
925 191,- Kč.
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ROK 2006
V roce 2006 se obec připravovala na oslavy založení. Tyto oslavy proběhly
v květnu a byly, myslím si, velmi zdařilé.Oslavám ale předcházela úprava vzhledu
obce, která již vlastně započala v roce 2005 vybudováním čekáren a osazením
obrubníků . K zlepšení vzhledu obce jistě přispěla úprava okolí kolem hasičské
nádrže, chodník ze zámkové dlažby u čekárny na horním konci obce, parkoviště před
Sokolovnou a úpravy kolem pomníku TGM a pomníku osvobození.Rovněž fasáda
obecního úřadu dostala nový kabát.

Tento rok se ještě započne s opravou kanalizace do Podkoryt. Je to jediná
věc, kterou se nám asi nepodaří do voleb udělat a kterou obyvatelům Podkoryt
dlužíme.
Nemohli jsme s touto akcí, na kterou je vypracován projekt v hodnotě nad
500 000,- Kč začít dříve, než jsem dostali rozhodnutí z ministerstva financí ohledně
platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně a platebního výměru na
penále za porušení rozpočtové kázně. Psala jsem o tom v Obecním zpravodaji
v červnu 2006.Tyto platební výměry se týkaly dotací ze státního rozpočtu z let 2001 a
2002.Na základě žádosti, kterou jsem za obce zaslala přes finanční úřad Kroměříž,
nám začátkem září přišlo z Ministerstva financí rozhodnutí, ve které nám promíjí
odvod za porušení rozpočtové kázně a z částky penále předepsané Finančním
úřadem v Kroměříži jsme uhradili 2% což je 14 400,- Kč. Jsme rádi, že to tak dobře
dopadlo.
Zasadili jsme se také o osazení dopravních značek, zóna zákazu stání pro
nákladní vozidla, čímž se vyřešil problém s parkováním kamionů v obci a zlepšení
bezpečnosti na silnici.
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Od prosince roku 2002 začal vycházet čtvrtletně Obecní zpravodaj, který Vás
informuje o dění v obci.

Na základě smlouvy o úvěru se Státním fondem rozvoje bydlení v Olomouci,
obdržela naše obec na základě žádosti dlouhodobý úvěr ve výši 600 000,- Kč.
Z tohoto úvěru poskytla obec na základě smlouvy nízkoúročený úvěr občanům obce
na opravy a modernizaci bytového fondu. Možnosti tohoto úvěru ke zlepšení bydlení
využilo 9 občanů.

V obecní knihovně byl v loňském roce zaveden veřejně přístupný internet.

Zlepšila se také spolupráce obce a hasičů, což se také projevilo na
umístěních, které naši hasiči dosáhli na soutěžích. Zapojili se také aktivně do
sportovního a kulturního dění v obci a starají se o zachování lidových tradic.

Na základě dohody s Úřadem práce v Kroměříži jsme po celé volební období
zaměstnávali občany naší obce na veřejně prospěšné práce.

ZÁVĚREM

Po celé volební období jsme pracovali tak, abychom obec nezadlužili.
Hospodařili jsme vždy s vyrovnaným rozpočtem a podařilo se nám i nemalé finanční
prostředky ušetřit.

Velká většina akcí, které se nám v tomto volebním období podařila udělat,
vycházela z místního programu obnovy vesnice, který byl schválen na veřejném
zasedání 24.11.1997.

Nyní je na zhodnocení Vás, občanů naší obce, jak zastupitelstvo pracovalo.
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