


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás opět v dalším vydání Němčičského čtení v  těchto letních dnech,
hlavně Vás chci informovat o  probíhajících projektech a  jednáních na  obecním
úřadě. Jako první bod bych zařadil spolupráci s  finančním úřadem, která je
řekněme velmi nelehká. Konkrétně se mi jedná o  penále za  přestavbu školy,
kde nám bylo přislíbeno, že budou penále odpuštěny, bohužel se tak nestalo
a  museli jsme ve  výsledku těch 2,5 mil. Kč vrátit. I   když jsme dělali vše, co
jsme mohli , aby to tak nedopadlo.

Nyní něco o  projektech, které jsou již v  realizaci a  ty, které chceme realizovat:
• jak jsem již dříve psal, dostali jsme dotaci na  zatrubnění příkopu pod Suchým
řádkem. Je to sice jen 50  %, ale i   tak se to vyplatí. Většinu prací provedou
obecní zaměstnanci. Přikládám i   2 fotky ze  zahájení prací. V  době, kdy budete
číst tento článek, bude již skoro hotovo. Rád bych znal Váš názor, zda na  tento chodník umístit veřejné
osvětlení? Váš názor mi můžete sdělit osobně na  úřadě nebo mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu, který
najdete na  stránkách obce.

• další, co se podařilo a  dotáhlo do  konce, je
rozšíření zastávky na  horním konci. Je to
pouze o  60 centimetrů, ale i   to je důležité.
Také zde je jedna fotka pro ty, kteří se
nahoru nedostanou.
• dále proběhla oprava elektroinstalace
v  kulturním domě, takže je možné plně
využívat spodní část kulturního domu
na  různé oslavy. Je to prostor pro cca 30
osob. Je tam vlastní sociální zázemí
a  topení.
• jako další je rekonstrukce školy. Je to
poslední etapa na  vnitřní úpravy. Dále nás
bude čekat jen venkovní plášť. O  škole budu
blíže informovat v  dalším čtení.

Dále proběhlo jednání s  ministrem zemědělství, na  kterém
jsme dohodli finance na  stavbu komunikace pro Novou horu.
Teď již jen, aby to prošlo schválením rozpočtu. Je nutné pro
tuto komunikaci ještě vykoupit cca 540 m2 pozemků. Majitelé
těchto pozemků byli obesláni a  svoláni na  dvě schůzky, kde
bychom společně vyřešil i otázku odkoupení pozemků.
Dostavil se pouze jeden z  majitelů, tudíž ostatní majitele jsem
v  podvečerních hodinách osobně navštívi l a  se všemi jsem se
dohodl na  pozdějším odkoupení. Toto považuji za  velmi
důležité a  jsem tomu rád.

Podařilo se mi dohodnout a  narovnat majetkové vztahy
na  pozemek pod budovou a  parkovištěm u  obecního úřadu.
V  době výstavby obecního úřadu došlo k  duplicitnímu zápisu
majitelů do  katastru nemovitostí a  do  knihy vlastníků
pozemků. Toto je j iž v  pořádku, jednalo se o  90 m2.



Ještě pracujeme na  uzavření sběrného dvora tak, aby nedocházelo k  neplánovaným návštěvám
nediscipl inovaných občanů, kteří jezdí a  vozí odpad, jak se jim to právě hodí. Sběrný dvůr bude uzavřen,
a  jak již bylo zveřejněno, je stanovena otevírací doba pro letní a  zimní čas.

Dále bude koupena nástavba na  multicaru pro rozmetání písku, soli a  inertních posypových materiálů. Tím
bude snadnější zimní údržba místních komunikací.

Ještě nás čeká investice do  čistírny odpadních vod. Je nutná oprava sedimentační nádrže a  výměna
vsazené nerezové nádrže. Jelikož na  funkční čistírny odpadních vod se neposkytuje dotace na  opravu, bude
nutné upravit technologii tak, aby došlo k  navýšení výkonu, a  tím by bylo možné dotaci na  tuto opravu získat.

S  přáním krásných podzimních dnů

Zbyněk Slezák, starosta obce






























