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BŘEZEN 2021

PROŘEZ STROMŮ

Druhý týden v dubnu, bude v naší
obci probíhat prořez stromů,
prosíme Vás proto o obezřetnost a
akceptování pokynů pracovníků
firmy.

Tento rok dojde opět k velkému
ořezání našich vrb u rybníka, vše

tak, aby to bylo k jejich prospěchu a měli jsme je tu
ještě další desítky let.

i

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Vzhledem ke stávajícím epidemiologickým opatřením a
i když třeba jen doporučením, jsme uzavřeli dětské
hříště. Chápeme, že jsou děti doma a venku začíná být
hezky, ale i tak prosíme rodiče, aby na své děti dávali
pozor. Někteří uzavření nerespektují, nebo hledají jiná,
nevhodná, místa jako náhradu...rybník Lébrák, schody
obecního úřadu a nebo zastávky autobusu. A bohužel
dochází ktomu, že vykopávají tabule na zastávce,
zapalují trávu u rybníku apod. Víme, že to není lehké,
ale proč to dělat ještě těžší..

RESPIRÁTORY

Pan starosta vyjednal nákup 700 ks respirátorů FFP2,
které poté za pomoci p. Elicara, p. Bohuslávka a paní
Furstové doručili do rukou všech našich občanů ve
věku 70+, každému z nich bylo doručeno 6 ks
respirátorů.

PODĚKOVÁNÍ

V souvislosti s výše zmíněným přišlo poděkování od
manželů Voightových, panu starostovi, Bohuslávkovi a
Elicarovi za doručení respirátorů.

Děkujeme ©

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24. 3. 2021 zemřel náš občan pan Josef Kraus st.,
i on byl, i když jen nějaký čas, součást naší obecní r
pracovní síly a hlavně, celá léta se věnoval fotbalu

v našem místním AFK. Chtěli bychom mu tak alespoň
ještě jednou poděkovat a jeho rodině touto cestou,
popřát upřímnou soustrast a mnoho sil do dalších dní.

FINANČNÍ SITUACE A PLÁN PŘÍJMŮ NA ROK 2021

Vzhledem k epidemiologické situací sleduje
Zastupitelstvo už od jara loňského roku průběžně a
detailně finanční toky do obce, připravované kroky
vlády, zprávy Svazu měst a obcí a finanční predikce
příjmů do státního rozpočtu. Tato čísla totiž nabádají k
velké opatrností, co se týká výdajů obce, plánovaných
investičních akcí a potřebných finančních rezerv na
neočekávané situace. Proč? Obecní rozpočty jsou totiž
přímo navázány na státní rozpočet, ze kterého čerpají
finance z rozpočtového určení daní (to jsou peníze,
které se vyberou na daních a přímo se rozdělují obcím
z daňového balíku). Nutno říci, že se to muselo odrazit i
v letošním finančním rozpočtu obce.

A co to bude znamenat pro občany Svinařova? Mají se
obávat že nebudou peníze na úklid? na provoz? nebo
opravy obecních věcí? V současné chvíli nikoliv. To
znamená, že i když to nebude vůbec
jednoduché, provozní a servisní výdaje v obcí budou
probíhat tak, jak jsme zvyklí a u investičních akcí bude
potřeba postupovat opatrně a s finanční rezervou. Není

se tedy třeba bát, ale bude potřeba být opatrný a
zkušeně plánovat. Ostatně, finanční stav je pravidelně
zveřejňován v zápisech z jednání Zastupitelstva, aby si
mohl každý občan udělat přehled o tom, jak obec
hospodaří.

FINANČNÍ OKÉNKO - plán investiční akcí
v horizontu dni

Často se občané ptají, jaké
investiční akce jsou připraveny
a kdy se budou konat. Hned na
začátku je potřeba říci, že na
webových stránkách obce
(www.svinarov.cz) je veřejně-k
dispozici Plán obnovy a rozvoje
obce na období 2019-2022, kde

je možné si udělat přehled o tom, co je hotovo a co se
chystá. Pro ty, kteří se tím nechtějí detailně zabývat, se
pokusíme o zjednodušení. V Plánu jsou schvalovány
velké i malé akce, opravy a investice, prostě vše, co je
potřeba postupem času opravit nebo vylepšit. U každé
akce jsou mimo jiné uvedeny i předpokládané výdaje,
předpokládaný rok realizace a připravované akce jsou
navázány na obecní rozpočet. V rozpočtu jsou potom z
ušetřených peněz tyto akce financovány. Pořadí akcí
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závisí na důležitosti pro chod obce, na lokalitě a stavu
finančních prostředků.

Jaké "větší" akce se tedy budou v následujícím období
odehrávat:

2021- prořez stromů

2021 - svépomocná oprava hasičské zbrojnice, kam má
obec povinnost umístit hasičskou cisternu Mercedes
2021 - svépomocná oprava zázemí na fotbalovém hňšti
2021 - oprava průčelí hřbitova

2022 - oprava Třebichovické ulice, v přípravě je žádost
o dotaci z Fondu obnovy venkova 2021-2024
2022 - příprava akce Příční ulice na roky 2023-2024
V současné době je předpoklad, že na tyto akce bude
dostatek finančních prostředků a kapacit.
Drobná poznámka na konec.

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří přicházejí s
upozorněním na dotace, a věřte, že všechny informace
prověří. Škarohlídům, od kterých občas slyšíme, že na
všechno jsou přece dotace a že všichni je dostávají,
bychom rádi řekli, aby si před touto větou nejdříve
dobře ověřili, že ta "zaručená" dotace splňuje
požadavky i pro naši obec. Velmi často se stává, že po
obci "šumí" fáma o jakési zaručené dotaci a když se
podíváte do podmínek, tak hned v druhé větě je
napsáno, že je pro obce nad 1000 obyvatel nebo je pro
vnitřní komunikace, kde projede denně víc než 800 aut,
apod. Tedy dotace, která je pro Svinařov mimo realitu.

Zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří přicházejí
s nápadem nebo upozorněním na cokoliv, co by se
mělo opravit nebo mělo zlepšit:

Děkujeme všem, kteří se podílejí na zvelebení obce.

VOK

První VOK v tomto roce bude v obci přistaven první
sobotu měsíce dubna, tedy 3. 4. 2021 v čase od 08:00
do 10:00 hod.

VELIKONOCE

No a nakonec...přejeme Veselé poklidné Velikonoce,
chlapcům bohatou pomlázku a dívkám, aby neuschly!
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