Pár slov starostky 2
Vážení občané,
pár poznámek k tomu, co se v obci událo a co je na obecním úřadě nového.
V pátek 26.8.2011 proběhlo první setkání zastupitelstva obce s občany. Přestože horké počasí bylo
spíše k vodě, přišlo 25 obyvatel obce a to všech věkových kategori í – udělali jste mi velkou radost.
Předpokládám, že stejně neformální setkání budou pokračovat a všichni se na nich budou vyjadřovat
k tomu, co se jim líbí i nelíbí a hlavně, čím by chtěli sami přispět k rozvoji obce. Diskutovalo se
především o vodě, která je jednoznačnou prioritou obce – 3. 10. proběhne na MÚ v Přerově veřejné
ústní jednání k zahájení územního řízení o umístění stavby vodovodu, my nyní budeme čekat na
rozhodnutí.
Poté nás čeká stavební povolení. Aktuální informace k přípravě a výstavbě vodovodu budeme, tak
jako doposud, průběžně zveřejňovat.
Dle reakcí občanů vypadá, že všichni vzali za své a podporují mne v přípravách na žádost o dotaci na
výstavbu dětského hřiště. Mám již několik nabídek od výrobců – preferujeme hřiště z akátového
dřeva, které má životnost 10 – 15 let. Pro žádost o dotaci musíme provést zjednodušené výběrové
řízení. Podrobně jsem informovala o dětském hřišti jak na setkání s občany, tak také na zasedání ZO.
V letošním roce dostalo dotaci 50% žadatelů, musíme věřit, že to vyjde a peníze na ministerstvu
budou i pro nás v následujícím období.
Všechny podklady, plány hřiště, včetně vyjádření správců sítí k žádosti o územní souhlas, mám
připraveny, stále bohužel nemám souhlas sousedů – rodiny Havlíčkovy. Doufám, že jej snad co
nejdříve dostanu tak, aby vše bylo připraveno na vyhlášení dotačního titulu MMR na podzim – zima
2011.
Setkala jsem se již 2x s panem ing. Dundálkem – ředitelem VaK Přerov nad návrhem smlouvy o
provozování stávající části vodovodu Hýk. Obec musí vodovod udržovat, čistit a nést náklady na
výměnu vodoměrů, navíc došlo k velkým rozdílům při odečtech na vodoměrech vody z domácností a
naměřených m3 na stanici vodárny v Lazníkách. Pro 7 odběrných míst je toto pro obec velmi
nákladné, odborné práce musí objednávat u vodárny. Předpokládám, že budoucí smlouva bude
vyhovující pro obě strany. Cena vody ze sítí, kterou provozuje VaK Přerov je u všech odběratelů stejná
– bez ohledů na náklady provozování .
27.8.2011 byla Mše svatá v kapli. Zůčastnilo se asi 25 občanů, následně bylo připraveno pohoštění
v zasedací místnosti OÚ, kde měli občané možnost setkat se a zavzpomínat na své blízké. Na setkání
byli pozváni také manželé Mišákovi, kteří bohužel nepřijeli. Ráda bych alespoň takto poděkovala panu
Mišákovi za jeho dlouholeté vedení kroniky obce, vážíme si jeho důkladné práce o to více, že nám
nyní kronikář chybí. Ale do mlýna se nastěhoval pan Zapletal, kterého tímto vítáme v naší obci a který
přislíbil vzít si pokračování kroniky za své. Děkujeme.
Můžete možná vidět pohyb podél silnice v obci, s paní Mikulkovou byla uzavřena smlouva o
vykonávání veřejné služby, zatím - dokud je hezké počasí, čistí odtok a ucpané kanalizace.
Na opravu dvou kanalizačních jímek byla odeslána objednávka, opravy budou realizovány na podzim.

Byla jsem také na veřejném projednávání Změny územního plánu na MÚ Přerov, kterou zadalo minulé
zastupitelstvo obce. Změna ještě bude schvalována a připomínkována orgány státní správy. Pokud
nebudou připomínky, koncem roku bude platná. Je nutno ale říci, že tato změna bude platit pouze do
r. 2015, poté přestane být ÚP platný ze zákona a obec bude nucena nechat vypracovat opět nový.
Podařilo se mi dohodnout slevu s projekční kanceláří za dlouhou realizaci projektu ve výši 13 000,- Kč.
Nakonec připomínám, že máte možnost vložit své písemné nápady, úvahy, připomínky a ostatní do
nově zřízené schránky obecního úřadu u zastávky autobusu.
Také prosím o odevzdání dotazníků, které jste dostali do svých schránek, zatím se nám jich vrátilo
málo na to, abychom je mohli hodnotit.
Děkuji všem, kdo se staráte o úpravu svých předzahrádek a domů, o květinovou výzdobu a celkovou
úpravu nejen svého nejbližšího okolí. V upravené vesnici se všem lépe žije.
Přeji vám hezké podzimní dny.
V Lazníčkách dne 27.9.2011
Dagmar Kubzová, starostka obce

