PÁR SLOV STAROSTKY – ČERVEN 2017

Vážení spoluobčané,
od našeho posledního setkání v listopadu loňského roku, na němž se diskutovalo převážně o přípravě
stavby kanalizace, uběhlo půl roku, a proto Vás chci stručně seznámit s tím, co se za tu dobu událo
nebo se v nejbližší době chystá. A informacemi o přípravě stavby kanalizace také začínám.
Již během zpracování projektové dokumentace jsme plánovali, že podáme zároveň i žádost o územní
rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládali jsme, že stavební povolení bude vydáno do konce roku
2017 tak, abychom mohli v roce 2018 podat žádost o dotaci na její financování. Vše je však bohužel
jinak. V platném Územním plánu obce Lazníčky je totiž stavba čistírny odpadních vod umístěna na
soukromém pozemku za obcí pod kravínem. Přestože je ČOV uváděna jako stavba veřejně prospěšná,
odmítl majitel dotčeného pozemku tento pozemek prodat. Obec by se sice mohla pokusit o jeho
nabytí soudní cestou vyvlastněním, to by však trvalo dlouho a nemuselo vést k očekávanému
výsledku. Ani náklady na soudní výlohy by nebyly zanedbatelné. Abychom se těmto problémům
vyhnuli, rozhodli jsme se ČOV postavit jinde. Jako nejlepší řešení se nám jevilo její umístění pod
Hýkem, kde by stála částečně na obecním a z malé části na soukromém pozemku. Bohužel i majitel
tohoto pozemku nám ho odmítl prodat, a proto jsem oslovila vlastníky vedlejší parcely, kteří nám už
vyšli vstříc a pozemek přislíbili prodat. Za to jim velmi děkuji. Získání pozemku je první krok, který
umožní pokračovat v projektování. Druhým je zakreslení stavby ČOV do platného územního plánu.
Tvorba nového územního plánu naštěstí začala již v minulém roce a má nyní zpracovanou první část.
Její pokračování je závislé na dokončení digitalizace katastru obce, kterou se zpřesní hranice
pozemků. Na digitalizaci také čekají projektanti, aby mohli přesně umístit stavbu a zpracovat
podklady pro územní řízení. Podle informace Katastrálního pracoviště v Přerově má být digitalizace
katastru dokončena během letošního června.
S připravovanou stavbou kanalizace souvisí i další téma, které je velmi důležité. Při odborném
semináři o kanalizaci a následném jednání na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu v Olomouci jsem byla upozorněna na to, že jsme podle zákona povinni mít schválený Plán
obnovy a financování vodovodu a kanalizace a vybírat od občanů stočné. Výběr není závislý na vůli
zastupitelů, ale je dán přímo zákonem. To, že se v Lazníčkách stočné nevybírá, je tedy protizákonné a
může vést k udělení pokuty. Výběr stočného je současně zásadní podmínkou při podání žádosti o
dotaci na novou kanalizaci. Protože se nikdy v Lazníčkách stočné nevybíralo, není na fondu oprav ani
koruna. Lazníčky mají již od roku 2002 schválený Kanalizační řád obce a povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových. Obec tedy již teď platí za odběry vzorků vypouštěných vod, za
čistění kanalizace a její opravy, na které by správně měla vybrat ze stočného. Jsem za dodržování
zákonů naší obcí zodpovědná a povinnost jednat s péčí řádného hospodáře je přímo dána Zákonem o
obcích. Nezbývá nám tedy, než tento stav napravit a stočné začít vybírat. O předepsané výši stočného
a o termínech jeho plateb budeme s předstihem informovat.
Další aktualitou tohoto roku je vykácení lesa v majetku obce. Obec vlastní 0,12 ha lesních pozemků
pod třešňovou alejí a další navazující pozemky byly před lety zalesněny smrkovým porostem na
zemědělské půdě. Veškerý tento smrkový porost byl zasažen kůrovcem a jeho velká část již byla
suchá a polámaná. Po dohodě se správcem lesa byly porosty vytěženy Klobouckou lesní s.r.o., která
byla vybrána na základě poptávkového řízení. Za dřevo jsme obdrželi více než jsem očekávala –

112.945,00 Kč. Částka bude, společně s případnými dotacemi, o které požádám, použita na opětovné
osázení celého vytěženého prostoru.
Jak jste již byli informováni, chystá v roce 2018 společnost ČEZ Distribuce rekonstrukci elektrického
vedení v obci. Mimo centrum obce to bude výměnou stávajících sloupů a v centru obce uložením
vedení do země. Protože má obec na stávajících sloupech umístěno veřejné osvětlení a místní
rozhlas, bude nutné tato zařízení přemístit a v centru obce veřejné osvětlení nově vybudovat. To pro
nás bude znamenat další výdaje na projekt a postavení nových sloupů veřejného osvětlení v centru
obce. S touto investicí jsme v tomto volebním období nepočítali, ale snad se nám i na tuto akci podaří
získat alespoň část prostředků z některé národní dotace. Na druhou stranu se centrum obce zbaví
nevzhledných sloupů, které hyzdí kapli i parčík, a obec bude zase hezčí. Na projekt veřejného
osvětlení v současné době poptáváme nabídky.
Již v minulém roce jsem dostala od fy AVE CZ, s.r.o., která v Lazníčkách sváží veškeré druhy odpadu,
oznámení o citelném zvýšení ceny za tyto služby. Obdobné informace od této firmy obdržely i okolní
obce, a proto se většina z nich rozhodla spojit v Dobrovolném svazku obcí Moravská brána. Nyní
společně organizujeme, s pomocí manažerky svazku a odpadového specialisty, nové výběrové řízení
na poskytovatele svozu odpadu. Doufáme, že se nám společně podaří dosáhnout příznivější ceny pro
Vás, občany obcí, i když se určitému navýšení ceny asi nevyhneme. V této souvislosti chci zmínit, že
při placení odpadů jsou někteří občané udiveni, že je cena za svoz odpadů 450,- Kč za osobu a rok a
že byly zrušeny úlevy pro děti i občany nad 80 let. Vyhláška s novou cenou i každoroční vyúčtování
ceny za veškerý svoz odpadů jsou vždy umístěny v informační vitríně i na webu obce. Z rozpočtu obce
je za minulý rok dopláceno za tyto služby 231,- Kč za za každého plně platícího občana. Bohužel
nemáme v obci žádný mimořádný zdroj příjmů, který by nám umožňoval platby za občany dotovat
ještě více, než je tomu nyní.
Další, ne právě pozitivní zprávou je, že se Jednota Uherský Ostroh, která provozuje prodejnu potravin
v naší obci, rozhodla kvůli dlouhodobé ztrátovosti, prodejnu ke konci září 1017 uzavřít.
K problematice služeb na venkově jsem se zúčastnila společného jednání se zástupci kraje,
ministerstva, Svazu obchodu aj. Ze setkání vznikly výstupy a doporučení, které jsou předkládány
ministerstvům a kraji. Budeme doufat, že se na základě výstupů a doporučení z těchto jednání
dočkáme řešení v podobě podpory malých venkovských prodejen, které ale zřejmě nikdy nebudou
příliš ziskové. Na druhé straně chci apelovat na Vás, občany obce, abyste v prodejně podle svých
možností nakupovali co nejvíce, protože pokud se obrat v naší prodejně nezvýší, sobotní rohlík už
v naší obci příště nekoupíte. Matky s dětmi a starší občané pak budou odkázáni na dovoz potravin
anebo budou muset za nákupem dojíždět. Zastupitelstvo má zájem prodejnu zachovat a o
podmínkách a možnostech, za jakých by se to mohlo podařit, budeme dále jednat.
V minulém roce jsme doplatili zbytek úvěru na vodovod, přesto jsme ušetřili v rozpočtu obce
987.320,- Kč. Ke konci roku 2016 tak byl zůstatek na obou účtech 2.130.948,- Kč. S podrobnými
výsledky hospodaření obce se můžete seznámit na obecním úřadě, rádi Vás zde přijmeme. Tyto údaje
jsou každoročně zveřejňovány i na obou úředních deskách.
Státní fond životního prostředí začal přijímat žádosti v dotačním programu Dešťovka. Dotace se
v tomto kole naší obce netýkají, protože zatím neevidujeme akutní problémy s nedostatkem vody a
nesplňujeme tedy podmínky pro podání žádostí. Více informací najdete na: www.dotacedestovka.cz.
Při setkání s občany v listopadu minulého roku jsem zmínila, že zastupitelstvo schválilo Jednoduché
pozemkové úpravy v severní části obce, které by měly zabránit větrným a půdním erozím a také
ochránit částečně obec před případnými přívalovými srážkami. Státní pozemkový úřad v této věci již

zahájil zpracování potřebné dokumentace. Tato opatření nejsou financována rozpočtu obce. Do
výkresové dokumentace můžete nahlédnout na obecním úřadě.
Ještě stále můžete podávat náměty k tvorbě nového Územního plánu obce Lazníčky.
Možná jste zaznamenali, že jsme v parčíku vykáceli smrkový živý plot, který prosychal. Místo něj bude
vytvořen malý trvalkový záhon, který prostor trošku oživí kvetoucími rostlinami. Na podzim se dosadí
další kvetoucí keře a na návrh odborníků se vykácí túje, které jsou ve venkovském prostoru
nevhodné.
Překvapením a velkou odměnou pro mne bylo ocenění zdařilé opravy naší kaple, kterého se nám
dostalo od publika loňského zahájení výstavy ,,Má vlast cestami proměn‘‘. Cenu jsem převzala v
Praze na Vyšehradě 20.května v rámci zahájení letošního ročníku výstavy. Byla jsem opravdu hrdá na
naši obec a na to, že se naše ,,proměna‘‘ v množství jiných zajímavých projektů z celé republiky
neztratila.
Každý rok se snažíme alespoň o malé vylepšení veřejného prostoru v obci. Obměnily se odpadkové
koše, na budově u hřiště přibylo pítko s pitnou vodou pro návštěvníky dětského i multifunkčního
hřiště. Snad i tato drobná zlepšení přispějí k Vašemu spokojenému životu v naší obci.
Tak jako každý rok, i letos jsme uklízeli v měsíci dubnu naši obec – děkujeme všem zúčastněným!
10.6.2017 se uskuteční každoroční Hry mikroregionu Pobečví , tentokrát v Lazníkách na fotbalovém
hřišti. Chci Vás tímto všechny pozvat, přijďte podpořit naše družstvo!
Na 24.6.2017 je pro děti naplánováno rozloučení se školním rokem. Tuto akci připravuje kulturní
výbor obce ve spolupráci s Lazníčským sportovním klubem.
Objednala jsme pro starší spoluobčany časopis „ Moravský senior“, který si počátkem každého
měsíce můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
Chci také poděkovat všem, kteří se starají o své předzahrádky, zahrady i domy a přispívají tak
k pěknému vzhledu obce. Děkuji také všem těm, kteří nás podporují a pomáhají nám při různých
kulturních a dalších akcích i při běžném chodu obce.
Na úplný závěr Vás, jako už každoročně v letním období, chci poprosit o ohleduplnost a dodržování
nedělí a svátků jako dnů klidu bez hluku sekaček a dalších hlasitých ,,domácích pomocníků‘‘. Všichni si
alespoň jeden den v týdnu chceme užít ticha a klidu. Za pochopení Vám děkuji a přeji pěkné léto
2017!

Dagmar Kubzová

V Lazníčkách 6.6.2017

