Pár slov starostky – prosinec 2017
Vážení spoluobčané.
V červnu tohoto roku jste ode mne dostali do svých schránek poslední dopis s informacemi o
aktuálním děním v naší obci a dnešními „Pár slovy“ na něj budou v mnohém navazovat.
Začátkem června byla dokončena digitalizace našeho katastru. Ta byla podmínkou pro další
práce na územním plánu obce, na kterém začala jeho zhotovitelka, Ing. arch. Moráňová, bez
průtahů znovu pracovat. V návrhu nového územního plánu je již čistírna odpadních vod
umístěna na pozemku zakoupenému za tímto účelem pod Hýkem. V projektu kanalizace
budeme pokračovat zároveň s dokončováním nového územního plánu, abychom mohli
v ideálním případě požádat o územní řízení na stavbu bezprostředně poté, jak bude Územní
plán obce Lazníčky platný. Přesný termín však bohužel nyní ještě nedokážu říci. Nový územní
plán nás má stát celkem 240 000 Kč. Na částečné financování jeho zpracování jsem požádala
o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. V letošním roce je přislíbeno 110 400 Kč, v roce
příštím pak dalších 25 600 Kč.
Posledně jsem Vás také informovala o nutnosti, začít vybírat v naší obci stočné. Podrobné
informace k tomu dostane každý z Vás písemně počátkem příštího roku. Již nyní ale chci
upozornit, že se změní termíny výběru i všech ostatních poplatků. Žádné poplatky již
nebudeme vybírat od ledna jako v minulých letech, ale nově až od prvního dubna do
posledního června.
Na místě vykáceného smrkového lesíka pod Březím již zase rostou stromy. Skladbu a
uspořádání nového porostu navrhli odborníci a převažovat v něm budou stromy listnaté habry, javory, jasany, vrby, lípy. Na výsadbu nelesní parcely jsem požádala o
dotaci Ministerstvo životního prostředí a na část pozemků lesních Olomoucký kraj.
Z Ministerstva životního prostředí pokryjeme dotací celou investovanou částku,160 839 Kč,
dotace na výsadbu lesní části je ale jen 4 050 Kč, což je přibližně jedna třetina původní
investice. Výsadby musíme v následujících letech na své náklady udržovat a případně
dosazovat.
Rekonstrukci elektrického vedení jsme, po dohodě se společností ČEZ, odložili na rok 2019,
protože je nutné realizovat nejdříve stavbu kanalizace a v jejím závěru navázat stavbou
nového podzemního elektrického vedení. Rozpracovaný projekt pro nové osvětlení obce
jsem proto pozastavila s tím, že v něm bude projektant pokračovat až v roce 2018, aby bylo
od začátku roku 2019 k dispozici územní rozhodnutí.
Většina z Vás, kteří chodíte pravidelně nakupovat do prodejny potravin, jistě čekala na
informaci, zda bude prodejna zachována. Po celý minulý půlrok jsem se opakovaně zjišťovala
možnosti pomoci ze strany Olomouckého kraje nebo Ministerstva zemědělství a snažila se
tam získat alespoň nějakou podporu. Musím konstatovat, že bohužel neúspěšně. Hejtman
Olomouckého kraje není této podpoře nakloněn a tvrdí, že udržení prodejen v obcích je věcí
rozhodnutí jejich zastupitelstev. Na Ministerstvu zemědělství sice odpověděli, že k podpoře
prodejen v malých obcích chystají podklady, ale nyní, kdy se mění vláda i obsazení
ministerstev, musíme vyčkat. Nicméně se o to znovu pokusím hned na začátku příštího roku.

Jednota Uherský Ostroh se rozhodla, oproti původnímu záměru, prodejnu udržet do konce
letošního roku a od roku 2018 požádala obec Lazníčky, má-li zájem o udržení prodeje v obci,
aby prodejnu buď odkoupila a převzala do svého vlastnictví, anebo poskytovala na činnost
pravidelný finanční příspěvek 6 000 Kč měsíčně. Po zvážení obou variant se zastupitelstvo
rozhodlo, že pro rok 2018 schválíme finanční příspěvek a budeme doufat, že se snad nějaká
forma podpory prodejny v Lazníčkách najde, jak je tomu v mnohých obcích jiných krajů, kde
se již dotace na tento účel běžně čerpají. Zastupitelstvo si uvědomuje, že je nutné prodejnu
v naší obci udržet, a to především pro seniory, maminky s dětmi a lidi zdravotně
znevýhodněné. Obchod nevnímáme jen jako prodejnu, ale i jako místo setkávání. Zde bych
chtěla poděkovat i mnohým z Vás, kteří po zveřejnění toho, že je prodejna ztrátová, v
prodejně od III. čtvrtletí více nakupujete a přispíváte tak k dosažení vyššího obratu. V příštím
roce má být však opět navýšena minimální mzda a částka potřebná k udržení rentability
prodejny tak bude zase vyšší. Případný odkup prodejny do vlastnictví obce bude již na
rozhodnutí zastupitelstva příštího.
Ještě pár slov ke svážení komunálního odpadu. Výběrové řízení, které vypsalo za všechny
členské obce DSO Moravská brána, stále bohužel není u konce. Naše obec má smlouvu na
svoz odpadu do konce roku a na rok 2018 ji musíme prodloužit. Tak jako se nyní vše zdražuje,
zdražuje se i odvoz, třídění a uložení odpadů. S firmou jednáme o tom abychom platili jen za
skutečně svezený odpad z naší obce, zkoušíme kontrolní vážení odpadů a začneme v příštím
roce popelnice označovat kódy. Získáme tím přehled o tom, kolik odpadu se v naší obci
vyprodukuje. Zatím Vás v nejbližších dnech navštívíme s dotazem k počtu popelnic.
Každý rok naše obec přispívá charitním a jiným sociálním zařízením. V rozpočtu obce máme
na tento účel schváleno 10 000 Kč. I v letošním roce jsme přispěli darem na provoz Charitě
Olomouc, Hospici na Sv. Kopečku u Olomouce a mobilnímu hospici ,,Nejsme sami“. Také
přispíváme Domovu důchodců v Rokytnici, ve kterém žijí dvě naše občanky. Přestože tyto
příspěvky nejsou vysoké, připadá nám důležité, tato tolik potřebná sociální zařízení, která
dnes nejsou dostatečně financována ze státního rozpočtu, podporovat. V budoucnu je
můžeme potřebovat všichni…
Ještě bych ráda připomněla, že stále můžete žádat o kotlíkové dotace na Olomouckém kraji,
kraj přidal další částku, podmínky dotace jsou mnohem výhodnější než dříve. Podrobné
informace zjistíte na webových stránkách Olomouckého kraje anebo můžete přijít na obecní
úřad, ráda Vám informace zprostředkuji a případně i pomohu. Každý nový kotel napomůže
ke zlepšení ovzduší v naší obci, v zimě se v obci po zatopení nedá skutečně dýchat.
Do Vánoc a konce letošního roku zbývá jen několik dní, a proto chci poděkovat zastupitelům
a všem spolupracovníkům ve výborech za jejich dobrovolnou a nezištnou práci pro obec a její
obyvatele.
Na závěr děkuji mnohým dalším občanům naší obce, i přespolním, za pomoc při přípravě a
realizaci různých kulturních a sportovních akcí. Velmi si dobrovolné práce všech vážím.
Dovolte mi popřát Vám hezký zbytek adventních dní, klidné Svátky vánoční v kruhu
nejbližších a vše dobré do roku 2018.
Dagmar Kubzová
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