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Vážení spoluobčané,
naše zastupitelstvo má za sebou dva roky volebního období a toto vydání Střípků si klade
za cíl seznámit vás s tím, co se udělalo, a získat od vás podněty pro další práci
zastupitelstva.
Základním východiskem pro naši činnost bylo ustavující zasedání v listopadu 2010,
na kterém jednotliví zastupitelé nastínili nejpalčivější problémy, které ze svého styku se
spoluobčany vidí. Námětů bylo mnoho a v další části se budeme věnovat postupně
jednotlivým okruhům v pořadí podle jejich naléhavosti.
Místní komunikace.
Po dokončení kanalizace se nejkritizovanější oblastí stal stav místních komunikací.
Podle předběžných propočtů by na opravy všech komunikací byla potřeba částka 7,5 mil.
Kč. Takovými prostředky obec nedisponuje a nebude tedy možné provést opravy
najednou. O dotaci z krajských fondů jsme již dvakrát žádali, ale poptávka v této oblasti je
tak veliká, že na nás jednoduše nikdy nezbylo. Nicméně jsme vyhodnotili, že požadavky
občanů jsou natolik důležité, že bylo třeba poptávku uspokojit i za cenu financování z
vlastních zdrojů s případným využitím úvěru. Této oblasti byla dána největší priorita i
přesto, že nám budou scházet finanční prostředky na další výraznou oblast, kterou jsou
úsporná opatření ke snížení nákladů za energie. Na dalších jednáních zastupitelstva jsme
projednali pořadí a rozsah oprav komunikací a jejich financování. V roce 2011 byly
provedeny opravy za 2,8 mil. Kč, z toho 2,3 mil. byl úvěr.
Rozsahem oprav komunikací byl rok 2011 výjimečný. Byly opraveny nejhorší a
nejfrekventovanější místa. Nelze ale předpokládat, že bychom stejným tempem
pokračovali i nadále. Každým rokem bychom chtěli některou z komunikací opravit. Pořadí
bude stanoveno podle stavu financí, náročnosti, stavu vozovky a frekvenci dopravy.
V roce 2012 se nám podařilo vybudovat komunikaci k novým parcelám při výjezdu
z obce na Ostrov. Pro akci byl vyřízen úvěr a uzavřena smlouva, ale k realizaci nebylo
možno přistoupit, dokud nebyl hotový rozvod elektřiny. Přes slib, že do podzimu 2010
bude elektřina přivedena, došlo k uložení rozvodů teprve v prvém pololetí roku 2012.
Protože se obci podařilo odkoupit č. p. 48 a okolní pozemky, bylo nutno celou
koncepci v lokalitě Ve Dvorci přehodnotit. Došlo ke změně trasy vedení komunikace,
elektřiny i veřejného osvětlení. Na tuto akci byl získán úvěr a zbytek bude realizován z
prodeje parcel.
V roce 2011 jsme nechali zpracovat pasport místních komunikací a pasport
dopravního značení. Cena za žádný z nich nepřesáhla 10 tis. Kč. Na základě pasportu
jsme přistoupili k obnově dopravního značení v obci za cenu necelých 60 tis. Kč. Náklady
nebyly tak vysoké a my jsme splnili jednu z povinností, které nám ukládá zákon. Zároveň
jsme tím eliminovali možná rizika, která obci hrozí z hlediska právní odpovědnosti při
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dopravních haváriích. V návaznosti na to provedl výměnu značek kolem své silnice i
Středočeský kraj.
V letošním roce jsme provedli pouze drobnější opravy komunikací progresivní
metodou nahřátí poškozeného povrchu a doplnění živičného materiálu. Důvod byl prostý:
upřednostnili jsme akci - výměna oken a dveří v ostatních obecních budovách.
Péče o místní komunikace je pro nás důležitá, ale v případě možností získání
dotace pro jakoukoliv jinou oblast dáme této oblasti přednost. Stejně tak
upřednostníme činnosti, které by pro nás představovaly podstatné úspory nebo
možnost krátkodobé investice za účelem dosažení zisku, anebo kdy jde o
jedinečnou příležitost, která by se již nemusela opakovat.
V roce 2012 se jednalo o získání dotace na výměnu oken a dveří v mateřské škole
z programu Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Zároveň s touto akcí jsme z
obecního rozpočtu realizovali i výměnu oken a dveří na obecním úřadě a na hasičské
zbrojnici. Slibujeme si úsporu financí na vytápění. Jedinečnou příležitostí bylo odkoupení
staveb a pozemků od pana Hrubého (č. p. 48). Na nákup jsme si vzali úvěr 750 tis., 110
tis. jsme zaplatili z obecního. Demolice stály cca 300 tis. Kč. Počítáme s prodejem tří
parcel za cenu 660 Kč/m2. Při ploše prodávaných parcel 2770m 2 to činí více než 1 800
000 Kč. Zisk bude použit na vybudování přívodu vody, kanalizace a komunikace v lokalitě
Ve Dvorci. Zároveň jsme touto transakcí vyřešili majetkové poměry pod hřištěm a získali
jsme pozemky pro rozšíření hřiště. Nakonec nám ještě zbyl i pozemek u Kocáby mezi
paní Mrkosovou a panem Mladičem.
Výstavba komunikace Ve Dvorci je prioritou proto, že jsme od zájemců o
stavební parcely vybrali 660 Kč za m2 s příslibem zabezpečení inženýrských sítí a
příjezdu.
V nejbližší době plánujeme dobudování nebo generální opravu komunikací na
Holance k šesti rodinným domům, v Hlinovkách a na Staré Faře od prostoru rybníčka ke
Kocábě a zpět ke křižovatce u Pšeničků, a to v pořadí, jak je uvedeno. Ostatní
komunikace budou přicházet na řadu postupně.

V dalších odstavcích poskytneme informace k oblastem, které zastupitelé na
ustavujícím zasedání zahrnuli do koncepce práce pro volební období:
Zateplení budov.
Pro obecní budovy byly zpracovány v předchozím období energetické audity a
projekty na jejich regeneraci. Opatření se postupně realizují. Již dříve byla provedena
rekonstrukce kotelny v mateřské škole. Bez ostatních opatření úspora na provozu
přestavuje v průměru 170 tis. ročně.(návratnost cca 11 let). Museli jsme řešit havárii na
střeše zdravotního střediska a zatékání do budovy. V zastupitelstvu jsme rozhodli, že než
opět provádět lacinou opravu střechy na dva roky, provedeme komplexní opravu se
zateplením. A protože budova zdravotního střediska je z hlediska objemu tepelných ztrát
na druhém místě za mateřskou školou, (kde jsme v té době očekávali úspěšný výsledek z
žádosti o dotaci), rozhodli jsme se i pro výměnu oken na celé budově. Oprava střechy
vyšla na necelých 580 tis. Kč, výměna oken na 290 tis. Kč. Oprava střechy včetně
hromosvodů a okapů byla provedena tak, aby bylo možno provést zateplení fasády bez
dalších zásahů do střechy.
Počátkem roku 2011 jsme zpracovali žádost o zateplení školy. A protože naše
žádost o dotaci byla přijata, již jsme v regeneraci zdravotního střediska nepokračovali.
Schovali jsme si peníze na školu. Na základě zpracovaných výběrových řízení se nám
podařilo vysoutěžit ceny zhruba o 800 tis. Kč nižší, než byl rozpočet. Po zahájení prací se
však přišlo na závady, které bylo potřeba při regeneraci školy dořešit a tak cena oproti
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výběrovému řízení vzrostla o necelých 100 tis. Kč. Pořád nám však zbylo dost peněz,
které bychom měli z přiznané dotace vrátit. To se nám moc nechtělo, a tak jsme
Středočeský kraj požádali o rozšíření dotace i na rekonstrukci kotelny. S tím Středočeský
kraj souhlasil a rekonstrukce kotelny ve škole byla během prázdnin provedena. Po
zateplení školy se snížila spotřeba uhlí z 19 na 11 tun, což představuje zhruba 42%.
úsporu na nákladech na palivo.
V roce 2012 nám byla přiznána dotace na výměnu oken v mateřské škole ve výši
95 % z maximálně 1 074 000 Kč - což byl rozpočet. Do výběrového řízení se přihlásilo 11
firem. Vysoutěžená cena včetně víceprací, které jsme dodatečně požadovali, zřejmě
nepřekročí 700 tis. Kč. Na uspořených cca 350 tis. Kč z dotace podáme žádost k využití
na zateplení fasády. Pokud to kraj nepovolí, tak je budeme muset vrátit.
Pro rok 2012 nám ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství byla
přiznána dotace na výsadbu sbírkové aleje višní ve výši 55 tis. Kč, o jejíž realizaci se z
větší části postarají naši višňovští skauti.
Kostel.
Přesto že kostel není majetkem obce, začaly již na konci minulého volebního
období sílit hlasy, které volaly pro dokončení opravy střechy na věži. V novém složení
zastupitelstva byla již od počátku vůle s tímto problémem pohnout. Z aktivity farníků
proběhla veřejná sbírka, kdy se z okolních obcí i od našich občanů sešla částka 104 tis.
Kč. Na něco církev získala dotaci, něco dala ze svých zdrojů a obec ze svého rozpočtu
uvolnila částku 30 tis. Kč. Výsledek společného snažení můžete vidět sami. Dodatečně
chceme poděkovat všem, kteří se na opravě střechy věže finančně, organizačně i
pracovně podíleli. Počítáme s tím, že bychom každým rokem z rozpočtu obce uvolnili pro
úpravu kostela částku 20 až 30 tis. Kč.
Odpadové hospodářství.
Odpady, odpady, odpady! Slyšíme o nich denně. Myslíme si, že naše obec se
odpady vždy zabývala. Svoz komunálního odpadu je tradičně zabezpečen známkovým
systémem. Pro velkoobjemový odpad je určen kontejner na čistírně odpadních vod. Pro
sběr a separaci plastů jsou po obci rozmístěny stojany s igelitovými pytli. Pro sklo a
tetrapaky jsou umístěny před prodejnou COOP sběrné zvonky. Železný šrot se
shromažďuje na čistírně. Sběr papíru organizuje škola. Pro větve a čisté dřevo je určena
skládka na Suchém vršku. Tráva a listí se mohly odkládat na hnojiště zemědělského
družstva. Pro stavební suť je možno objednat u firmy Dokas Dobříš kontejner a zaplatit si
její likvidaci. Nebezpečné odpady jsou sváženy 2x ročně. Pro sběr listí bývá u zastávky v
Hlinovkách zapůjčen kontejner. Pro sběr elektro-zařízení byl zorganizován svoz –
naposledy bohužel s malým zájmem občanů. Zdálo by se, že všichni mají možnost
poctivě likvidovat odpad, přesto to nestačí. Neukázněnost jedněch a nezájem druhých
způsobuje, že na Suchém vršku se místo dřeva objevují plasty, suť, nábytek i tráva, v
trávě u hnojiště se objevuje suť, v kontejneru na listí se objevují větve.
Tuto problematiku jsme v naší hierarchii důležitosti zařadili na třetí místo. Bude to
předpokládat práci jak v oblasti legislativy, tak opatření v investiční oblasti. Nevyhneme se
ani tomu, aby se to nedotklo našich peněženek. Poděkovat za to budeme moci především
„podnikatelům“, kteří opravují a rozebírají auta a zbytky tajně vozí na Suchý vršek a na
jiná místa po okolí.
Dotace.
Systém financování stále ještě předpokládá aktivitu obcí v boji o peníze účastí na
vyhlášených dotacích. Je nezbytné, abychom se těchto soutěží účastnili. Ono to třeba
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třikrát nevyjde, ale jednou to přijít musí. Problém je v tom, že ne vždy jsou vyhlášeny
dotace na to, co potřebujeme nejnutněji, ale na to, co je v našem pořadí třeba až na
pátém místě. Pokud se ale naskytne možnost a podíl obce činí třeba jen 5% z celé ceny
akce, bylo by neodpustitelné nechytit příležitost za pačesy. A to i za cenu, že se něco o
trochu důležitější přesune na pozdější dobu.
Ostatní náměty.
Při diskuzi na ustavujícím zasedání zastupitelstva padla celá řada dalších námětů.
Některé jsou realizovatelné s nevelkými náklady, jiné předpokládají poměrně značné
investice. Nejprve bych věnoval pozornost těm dražším, pak se zmíním o těch levnějších.
Někteří zastupitelé pociťují malý rozsah společenského života v obci a jejich návrhy
směřovaly ke zvýšení aktivity občanů.
Určitá nejistota v oblasti provozování restaurace U Chalupářů a ztráta možnosti
využívání sálu nás přivedly k myšlence výstavby víceúčelové tělocvičny použitelné i jako
sál. O jejím umístění jsme uvažovali na pozemku mezi zdravotním střediskem a školkou
tak, aby byla přístupná jak pro školu a školku samostatným vstupem, tak v případě
potřeby z objektu restaurace ve zdravotním středisku. Po prozkoumání požadavků z
hygienických, prostorových i finančních hledisek jsme usoudili, že nápad to není špatný,
ale finančně hodně náročný.
V diskusi zazněl i požadavek na dětské hřiště. Z jeho stavby v mateřské škole
víme, že ho dnes postavit není jednoduché. Musíme se přizpůsobit požadavkům doby na
certifikaci vybavení, bezpečnost dopadové plochy, oplocení a ochrany pískovišť proti
znečišťování výkaly zvířat. Otázkou je pak i náročnost jeho provozování, udržování a také
ochrany proti vandalismu. Určité kroky v tomto směru jsme již učinili tím, že jsme od Lesů
České republiky koupili pozemek za obecním úřadem, kde o posvícení stojí autodrom.
Měli jsme zájem i na odkoupení další části pozemku, ale finanční požadavky pro nás byly
zatím nepřijatelné. Přesto je možnost odkoupení stále ve hře. Celá oblast mezi
zdravotním střediskem, mateřskou školou, obecním úřadem a zahradami bytovek čeká na
své využití. Máme připravený projekt na zastřešený altán za střediskem v návaznosti na
restauraci, s využitím pro letní posezení a případný venkovní parket.
Z úst zastupitelů zazněl i námět obnovit tradici akcí Z. Jednak by společná práce
sblížila občany obce a jednak by se dalo něco ušetřit. Tady jsem osobně trochu skeptický,
ale budu jenom rád, když budu muset přiznat, že jsem se zmýlil.
K akcím Z vždy patřil obecní rozhlas. Dnes je bohužel v takovém stavu, že na
polovině obce nejde vůbec a v druhé polovině chrčí tak, že mu stejně nikdo nerozumí.
Řešením by bylo postavit nový bezdrátový. Náklady by se měly pohybovat lehce nad
hranicí 300 tis. Kč. Víme, že v naší obci byli občané na rozhlas zvyklí. Každý nečte
informace v obecních vývěskách a mluvené slovo z místních ampliónů se šíří přece jen
rychleji a efektivněji. Určitě se budeme snažit tento standard zajistit, ať z dotací, nebo
z vlastních zdrojů.
Tu finančně méně náročnou část společenského života představuje činnost
sdružení dobrovolných hasičů, skautů a fotbalového klubu. Obec v minulosti pro hasiče
(www.hasicivisnova.webnode.cz) a skauty (www.visnova.org), vybudovala klubovny v
suterénu zdravotního střediska. Dále jejich činnost podporuje úhradou nákladů na
vytápění a elektrickou energii. Fotbalisté (www.visnova.cz) se loni dočkali rekonstrukce
elektroinstalace v kabinách, která proběhla za přispění dotace z fondu hejtmana
Středočeského kraje ve výši 180 tis. Kč. Výdaje z rozpočtu obce na činnost fotbalového
klubu činily v roce 2010 88 tis. Kč, letos částka překročí 110 tis. Kč. Jsme si vědomi, že
hřiště nevyužívají jen fotbalisté, ale i škola, děti z obce a pro své podzimní rozjímání i
dobrovolní hasiči. Dost nás ale mrzí neúcta k práci druhých - vandalismus některých dětí
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a nevšímavost ostatních. Tím mám na mysli poničení plechové střechy přístřešku i rozbití
luxferů. Ty ale nakonec tatínkové viníků opravili. Na tomto místě musím poděkovat
fotbalistům, kteří se podíleli na demolici objektů Ve Dvorci. Prostředky, které bychom
zaplatili jinde tak nakonec skončily u fotbalového klubu a byly použity na dosetí hřiště a
úpravu prostoru za hřištěm pro tréninkové hřiště. Při jeho výstavbě pak byla využita
zemina i stroje ze stavby první části komunikace Ve Dvorci.
Obec také částečně přispívá na činnost žen, které si mohou potrápit svá těla v
tělocvičně nad obecním úřadem a to úhradou energií a drobným vybavením. Na činnost
nohejbalistů jsme pak přispěli na nákup materiálu a oni upravili nohejbalová hřiště.
Stále je také v provozu obecní knihovna. Doposud se drží tradice vítání občánků.
Obec poskytuje dárkové balíčky seniorům. Přispěli jsme na mikulášské balíčky pro děti.
Z podnětu občanů jsme již dva roky, u příležitosti předávání betlémského světla rozdávali
svařené víno a čaj.
Pokud by se našel organizátor, jsme ochotni k větší podpoře návštěv divadelních
představení. Jsme přístupni ke spolupráci s občany a tímto vás k ní přímo vyzýváme.
Chcete uspořádat soutěž o nejlepší guláš? S chutí do toho. Máte jiný nápad, přijďte na
jednání zastupitelstva a promluvme si o tom. Naše možnosti sice nejsou neomezené, ale
zase tak špatně na tom dnes nejsme.
Na některých námětech zastupitelů jsme se někdy zcela neshodli. Například jsme
diskutovali nad otázkou, proč lépe nevyužíváme popularity obce ze seriálu Chalupáři?
S tímto nápadem již přišel nejeden člověk. Ale podívejme se na to prakticky.
Představme si, že bychom udělali stezku, která by návštěvníky provedla naší obcí po
zajímavých místech z natáčení. To je technicky proveditelné. Bylo by možné zhotovit
informační panely s fotografiemi, označit trasu. Bude to stát nějaké peníze, ale snad by to
nebyla žádná horentní částka. Co nám to ale, mimo zvýšení prestiže obce, přinese?
Vstupné vybírat nelze a tak jedině, že vedením trasy kolem našich podnikatelů
popíchneme návštěvníky k utrácení, těm se to promítne v zisku a obci na vybraných
daních. Bude-li výstavba takové stezky stejně naléhavá jako třeba oprava střechy kostelní
věže, pak se na to prostředky určitě najdou.
V příštím roce uplyne 40 let od natáčení Chalupářů. Letos o prázdninách proběhlo
setkání s režisérem Františkem Filipem v restauraci U Chalupářů. S redaktorkou Blesku
bylo dohodnuto, že bychom se někdy v lednu sešli a pokusili se k výročí natáčení připravit
slavnost s pozváním herců, s grilováním a podobně. Otevření stezky by bylo hezkým
bodem programu.
Shodu začínáme nalézat pro zahájení prací na získání znaku a vlajky obce a vůbec
větší propagace. Inspirací se pro nás stala obec Bolešiny u Klatov, se kterou jsme
navázali spolupráci. Byli se u nás podívat na místa známá z Chalupářů. Hasiči pro ně
připravili v Bistru pohoštění. Na oplátku jsme byli pozváni na jejich Svatováclavské
slavnosti piva. Skutečně není marné se čas od času podívat za humna, jak to dělají jinde.
Komunikace s občany.
Jednou z nedoceněných oblastí u nás je komunikace s občany. I noví zastupitelé
došli k názoru, že se toho v naší obci neděje tak málo, jen se o tom málo ví. Z diskuse
vzešel požadavek na větší přímý kontakt s občany. Dali jsme si předsevzetí, že alespoň
dvakrát ročně uspořádáme hodnotící zasedání zastupitelstva obce za široké účasti
občanů, že alespoň jedenkrát ročně vydáme Višňovské střípky. Tady cítíme, že máme
dluh. Na straně druhé: na veřejném hodnotícím zasedání v sále U Chalupářů byli přítomní
zastupitelé málem v přesile. Z celé vesnice přišlo necelých dvacet občanů!!!
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Tím jsem vyčerpal nejdůležitější náměty a představy zastupitelů, tak jak byly
zaznamenány na ustavujícím zasedání. V další části bych se věnoval problémům a
námětům, které se objevily v průběhu tohoto volebního období.
Škola a školka.
Na jednáních zastupitelstva jsme projednávali běžné každoroční záležitosti od
sestavování rozpočtu, kontroly hospodaření, řešení žádostí a dalších provozních
záležitostí.
Škola a školka nás stojí nemalé prostředky. Malý počet žáků ve školním roce 2011
- 2012 znamenal propad financování školy téměř o 500 tis. Kč. Takovou částku nelze jen
tak zaplatit. Na několika zasedáních jsme probírali jak příčiny tohoto stavu, tak návrhy
opatření. Ve výsledku jsme ve spolupráci s ředitelkou školy a zastupitelstva rozhodli, že
část prostředků půjde na vrub mzdových nákladů zaměstnanců školy a školky a část
nákladů dofinancuje obec. Počkali jsme na výsledek zápisu dětí do první třídy v roce 2012
a s definitivní platností rozhodli o snížení počtu tříd v základní škole ze 4 na 3. Není to
jednoduché rozhodování. Spojení dvou ročníků do jedné třídy vzbuzuje u rodičů obavy o
kvalitu výuky. Paradoxní je, že žáci ročníků spojených v jedné společné třídě vykazují
mnohdy lepší výsledky, než ve třídách samostatných. Dokonce jsme se byli podívat ve
škole, kde je spojeno 5 ročníků do dvou tříd. A také to jde. Působí tam nadšený ředitel a
učitel v jedné osobě, který již léta nechává žáky testovat pomocí scio-testů a kde žáci
dosahují vynikajících výsledků. To nás přesvědčilo, že není nutné se spojení ročníků zase
tolik obávat. Doufáme, že spojení tříd nám umožní lépe zaplatit kvalitní učitele. Bylo pro
nás nepochopitelné, že rodiče i malých žáčků dávají před naší školou přednost docházce
ve škole v Příbrami nebo na Dobříši, kde je ve třídě kolem 24 dětí. Snad se zablýsklo na
lepší časy. Do první třídy letos nastoupilo 15 dětí. (Proti loňským 5.) Dnes na jednoho
učitele připadá kolem 15. dětí a tak mohou dostat lepší péči. Ani argument, že školy ve
městech jsou lépe vybaveny, neobstojí. Přijďte se podívat do té naší! Jak je vybavena
pomůckami, jakou má počítačovou učebnu, jak po výměně oken a s novou fasádou
prokoukla.
Z hlediska budoucího vývoje a předpokládané výstavby domků v obci počítáme s
nárůstem počtu mladých lidí i dětí. Proto se budeme snažit udržet provoz školy zuby
nehty. Jsme přesvědčeni, že škola je nepostradatelnou součástí společenského života
obce a pokud bychom byli donuceni školu zavřít, už by se asi nikdy neotevřela.
Dojde-li v budoucnosti ke zvýšení počtu dětí, můžeme v existující škole znovu třídy
rozdělit.
S novou vládou přišel nový ministr školství, který připravil takový materiál ke změně
financování škol, že pro většinu plně organizovaných škol (tedy s 1. až 9. třídou) to byl
koncept likvidační. Z pověření zastupitelů jsme se zapojili do jednání Sdružení místních
samospráv – pracovní skupina pro školství. Bohužel, naše připomínky dlouho padaly na
neúrodnou půdu. A i když na jaře ministr školství odešel, vláda od úsporných opatření
nehodlá ustoupit. V boji za zachování regionálního školství budeme pokračovat.
Fara.
Po opakovaných problémech se sdružením Cenacolo došlo k uvolnění fary a záměr
církve je, objekt včetně pozemků prodat. Stav budovy uvnitř je horší, než se zdá z venku.
Hlavním problémem bude památková ochrana fary, která předpokládá zachování vnitřních
kleneb, dřevěných dveří a zárubní, zachování původních krovů s opravou poškozených
míst. Zvažujeme v zastupitelstvu, zda se, vzhledem k umístění vedle školy, nemáme o
koupi zajímat. Srdce nám velí ano, ale závazky plynoucí z památkové ochrany nám říkají
ne. Jaký je váš názor? Odpovězte v anketě na konci Střípků!
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Autobusová doprava.
Celkem nezaznamenáváme žádné problémy, i přes omezení autobusových spojů.
Nově vznesla požadavek jedna občanka, jejíž dcera začala navštěvovat víceleté
gymnázium na Dobříši. Tím nás upozornila na to, že není vhodné autobusové spojení pro
školní děti na Dobříš v ranních hodinách. S firmou Bosák a s krajským úřadem jsme
předjednali možnost prodloužení linky z Dlouhé Lhoty na Ostrov a do Višňové. Celoroční
předpokládané náklady jsou 20 tis. Kč. Krajský úřad nakonec zřízení linky zamítl.
Poslední oblastí, o které bych chtěl pohovořit, je zapojení obce do dvou organizací.
První z nich je Sdružení místních samospráv, kde je naše obec zakládajícím
členem, a jehož hlavním cílem je boj proti diskriminaci malých obcí. Hlavním přínosem
mělo být zlepšení našeho financování. Toho nakonec bylo dosaženo přijetím novely o
rozpočtovém určení daní. Pro naši obec by to mělo znamenat roční nárůst příjmů o více
než 1,5 mil. Kč. Tedy za předpokladu stejného výběru daní. Z porovnání hrubého inkasa
daní na stránkách ministerstva financí je patrno, že daně v roce 2012 se zatím vybírají
obdobně jako v letech 2009 až 2011.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_15061.html?year=0
Druhou organizací je Místní akční skupina Sedlčansko, do které jsme vstoupili
letos a jejímž hlavním cílem je lepší přístup k dotacím z programu LEADER v období od
roku 2014 a podíl na rozhodování o rozdělování těchto dotací.
Financování.
S plánovaným nárůstem příjmů budeme muset upravit náš rozpočtový výhled. V
současné době se zadlužení obce pohybuje kolem částky 5,8 mil Kč. Půjčka na vodovod
byla splacena. Letos nás čeká poslední splátka ve výši 540 tis Kč za kanalizaci a ČOV. (O
to budeme mít v dalších letech více peněz k použití).
Při opatrné prognóze lze předpokládat, že se nám finance ze státního rozpočtu
zvýší o 1 mil. Kč, v optimálním případě až o 1,5 mil. Kč. Dohromady bychom mohli mít od
příštího roku o 1,5 až 2 mil. Kč k použití více.
Sestavování rozpočtu není jednoduchá záležitost a jeho struktura je do velké míry
otázkou volby priorit, kde máme peníze utratit a kde spořit. Doporučuji vaší pozornosti
úřední desku, která je umístěna vně na budově obecního úřadu. Zde jsou každoročně
před schválením zveřejňovány návrhy rozpočtového výhledu i rozpočtu. Každý občan má
možnost se k nim vyjádřit, případně podat vlastní námět nebo návrh. Je celkem pravidlem,
že se rozpočet schválí s promítnutím navržených úprav. A samozřejmě jsou tyto
informace uváděny také na webových stránkách naší obce.
Znak obce.
Na předchozích jednáních zastupitelstva se rozvinula diskuse kolem znaku obce. Celá
řada obcí ho již má a tak padl námět, abychom jej také nechali zpracovat. Ve fázi návrhu
a schválení poslaneckou sněmovnou se jedná o částku zhruba 35 tis. Kč. V dalších letech
by následovala výroba znaku a umístění na budovu obecního úřadu, jeho využití na
hlavičkovém papíře a také tvorba praporu obce. Jaký je váš názor? Vyplňte a odevzdejte
do schránky obecního úřadu následující anketu. Necháme vám na to čas do 28. října.
Za přispění zastupitelů sepsal Ing. Jiří Nekolný – starosta.
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ANKETA
(zakroužkujte nebo vypište)
1. Čemu bychom měli dát přednost
a) Investicím do úspor – zateplení budov, nový topný kanál.
b) Opravám komunikací.
c) Přidělit prostředky rovnoměrně na obě oblasti.
2. Která z místních komunikací by byla potřeba nejdříve opravit?
napište: ..................................................................................................................................
3. V které oblasti pociťujete největší nedostatky?
a) ztráty vlivem úniků tepla
b) místní komunikace
c) veřejné osvětlení
d) odpadové hospodářství
e)životní prostředí
f) školství
g) požární ochrana
h) sport a volný čas
i) péče o děti a mládež
j) lékařská péče
k) propagace obce
l) kultura a společenský život
m) jinde
napište: ................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
4. Máme nechat vytvořit znak a vlajku obce?
Ano/Ne
5. Měla by obec koupit pozemky a budovu fary, i když to do budoucna bude
znamenat se o památku postarat?
Ano/Ne
6. Co byste si přáli v obci vybudovat nebo podpořit?
napište: ..................................................................................................................................
7. Měla by obec vybudovat chalupářskou stezku?
Ano/Ne
8. Máme uspořádat oslavy k 40. výročí natáčení Chalupářů?
Vaše názory jsou pro nás důležité, děkujeme za vyplnění.

Ano/Ne
Zastupitelé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezapomeňte:







Dne 12. a 13. října se konají důležité volby do zastupitelstva Středočeského
kraje.
Zveme Vás na posvícenské posezení při muzice v sobotu 13. 10. 2012 od 18:00
hodin v restauraci Bistro. Hudba, koláčky, krkovička.
Vstupné 40 Kč.
Ověřování podpisů a listin pouze na matrice v pondělí od 17:00 do 19:00 hodin.
Ostatní agendy v úřední dny: Pondělí od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 15:30 a
večer od 18:00 do 20:00 hodin nebo Středa od 8:00 do 11:30, od 12:30 do
15:30 hodin.
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