


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

je za  námi další čtvrtletí tohoto roku, čas na  další malé bilancování
a  informování o  novinkách. Začal bych asi tím, co se nám nepodařilo, co se
podařilo a  na závěr, co je ještě v  řešení.

Bohužel jsme opět přes veškeré naše úsilí nedostali dotace
na  rekonstrukci chodníků ve  spodní části naší obce. Žádost byla podána
jako projekt č.   1 a  projekt č.   2. Rekonstrukce chodníků byly tím pádem
rozděleny na  dvě etapy tak, aby se zvýšila šance na  přidělení dotace.
I   přesto, že jsme splni l i všechny požadavky, jako i   dalších 279 projektů,
peníze byly rozděleny jen mezi 120 projektů. My jsme bohužel mezi nimi
nebyli . Budeme se snažit i   nadále o  dotace usilovat a  současně se budeme
snažit svépomocí částečně chodníky rekonstruovat na  vlastní náklady.

Teď co se podařilo:

• j iž dřívější vedení obce získalo dotaci na  5.   etapu rekonstrukce školy. Tato rekonstrukce byla odložena až
na  velké prázdniny roku 2019. To znamená, že s  pracemi bude započato koncem května a  ukončí se
nejpozději koncem srpna tak, aby byl co nejméně ovlivněn chod školy. Bohužel to nebudou finální práce
na  naší škole, budeme muset dořešit fasádu školy, která nás bude také stát nemalé peníze. Celá etapa č.   5
bude stát cca 4,7 mil. Kč a  musí být uhrazena nejpozději do  konce září 2019. Dotace činí 4,1 mil.Kč, o  kterou
si můžeme požádat až koncem  února 2020. Tato částka bude proplacena v  průběhu dalšího pololetí, cca
do  září 2020, tudíž na  rekonstrukci školy budeme muset čerpat překlenovací úvěr.

• jako další se podařily získat dotace na  zatrubnění příkopu pod „Suchým řádkem“. Do  příkopu budou
položeny trubky a  celý příkop zasypán hlínou a  zatravněn. Bude lepší údržba meze, pocit bezpečí občanů při
chůzi na  při lehlém chodníku.

• dále rozšiřujeme prostor na  horní zastávce. Bude to sloužit pro větší bezpečnost občanů při nastupování
a  vystupování z  autobusu. Vznikne zde i   větší prostor pro pěší a snad do  budoucna i   na  umístění nějakého
přístřešku s  lavečkou pro pohodlnější čekání na  dopravu.

• v  neposlední řadě, co potěší hlavně návštěvníky místního kostela, jsem domluvil s  panem farářem umístění
parkoviště pro uživatele nájemních bytů na  škole do  prostoru mezi školou a  kostelem a  vznikne tak zde stání
pro 4 – 5 vozů. Tím se uvolní prostor před kostelem a  částečně i   školou.

• a  jako poslední je informace o  úpravě sběrného dvora. Byly zde vybudovány prostory pro šatnu a  sociální
prostory obsluhy. Dále byla vybudována garáž pro multikáru a  to v  dostatečné velikosti , aby se do  ní schovala
v  zimě multikára i   s  nasazenou radlicí a  do  budoucna třeba i   se sypačem. Všechny stavební práce probíhají
nebo budou probíhat na  základě platného stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu Velké
Pavlovice. Je pravda, že úprava sběrného dvoru se trochu liší oproti původnímu projektu, na  který je vydáno
stavební povolení, ale je se stavebním úřadem dohodnuto, že vše bude narovnáno před kolaudací.

A  nyní k  tomu, co se očekává:

• je zažádáno o  dotace na  rekonstrukci komunikace na  „Haltýři“ a  komunikace v  „Záhumní“. Vyrozumění
o  přidělení dotace nebo zamítnutí dotace se dá očekávat v  průběhu měsíce června nebo července 2019.

• jako další je podána žádost na  dotace „ cyklostezka“ Němčičky – Bořetice etapa č. 1. Tady se dá
předpokládat, že vyrozumění bude v  průběhu letních prázdnin 2019.

• a  co je asi nejpodstatnější? Komunikace k  výstavbě „Nová hora“. Zde se daly věci konečně do  pohybu,



proběhl výškopis a  přesné zaměření budoucí vozovky. Doufám, že se nám podaří dotlačit úřady k  další
činnosti za  nemalého přispění obce.

• jel ikož finance obce nejsou nevyčerpatelné, rozhodl jsem se pro revizi všech stávajících smluv na  nájmy
pozemků a  bydlení. Některé jsou uzavřeny i   několik let a  bohužel se v  nich nikde nepromítla inflace. Tím
pádem na  tyto smlouvy doplácíme my všichni. Vše jsem již začal řešit u   nově uzavíraných smluv na  nájemní
byty.

• další v  pořadí je snaha o  zlepšení hospodaření v  oblasti odpadu. To se neobejde bez hlavního přičinění Vás
všech. Pokud budete chtít odpad třídit a  dodržovat nějaká pravidla, budeme mít i   nižší cenu za  svoz
a  l ikvidaci odpadu. Bude založen systém na  vyhodnocení hospodaření na  sběrném dvoře a  o  ukládání
odpadů. K  tomu se vztahuje i   otvírací doba na  sběrném dvoře. Jelikož tam chodí l idi mimo otvírací dobu, je
problém s  evidencí odpadu a  hlavně je to o  bezpečnosti. Pokud se tam objeví nějaká osoba mimo otvírací
dobu, nastává problém, protože, pokud by se něco stalo, následky za  tuto osobu nese obec. Prosím tedy
o  dodržování otvírací doby sběrného dvora. Všechny podnikající osoby a  firmy mají mít individuální smlouvu
na  l ikvidaci odpadu a  tím pádem jejich odpad nepatří na  sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat jen řádně
platící osoby Němčiček, jel ikož to mají započteno v  taxe za  svoz komunálního odpadu. Všechny ostatní
podnikající osoby a  firmy, pokud odpad vyváží na  sběrný dvůr, tak tento vzniklý odpad musí zaplatit obec,
potažmo všichni občané Němčiček bez rozdílu.

A  na  závěr bych ještě jednou chtěl apelovat a  požádat všechny občany o  dodržování „ NEPARKOVÁNÍ
NA  CHODNÍCÍCH“. Nedají se pak řádně udržovat a  hlavně chodci a  maminky s  kočárky mají problém
s  obcházením.

Jako další, bych bohužel už formou výstrahy, chtěl všechny informovat o  rozmístění fotopastí v  katastru
naší obce z  důvodů množení černých skládek, stavební suti a  j iného odpadu. Ne vždy za  to mohou občané
Němčiček. O  tom už mohou poreferovat někteří občané z  Velkých Pavlovic. Myslel i si , že odpad se může
pohodit všude, a  ejhle, doplati l i na  to.

A  na úplný závěr bych rád sděli l , že jsem zveřejni l dobu, kterou jsem si vyhradil jen pro občany Němčiček.
Je to pondělí od  13:00 do  15:00 hodin, středa a  pátek od  7:30 do  10:00 hodin. Ocením, když se na  mě
obrátíte s  jakýmikoliv podněty a  připomínkami.

S  dobrými vyhlídkami na  lepší časy
Zbyněk Slezák, starosta obce
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