LAZNÍČSKÝ OBČASNÍK 2018
Vážení spoluobčané!
S blížícím se koncem roku 2018 bych Vás ráda seznámila s uplynulými událostmi v naší obci.
Nejdůležitější z nich je připravovaná kanalizace v naší obci. Projekt byl započat již v roce 2016, ale
protože jsme byli nuceni najít a odkoupit jiný pozemek pro budoucí ČOV, zhotovení projektu se
protáhlo až do konce roku. Vše zlé je i k něčemu dobré – využili jsme letos nový dotační titul
Olomouckého kraje na podporu projektové přípravy a byli jsme podpořeni částkou 270 072 Kč. Celkem
za projektovou přípravu kanalizace obec uhradila částku 776 172 Kč. Můj předpoklad je, že bychom
stavební povolení mohli obdržet na jaře 2019. Dále bude nutné vypracovat projekt pro provádění
stavby, dále požádat o dotaci a realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby a zajistit úvěrování celé
akce. Nyní máme úspory na účtu obce něco přes 4 000 000 Kč, které samozřejmě na spolufinancování
kanalizace nebudou stačit. Protože ve Fondu Ministerstva životního prostředí jsou již prostředky na
kanalizace vyčerpány, předpokládáme podání žádosti na Ministerstvo zemědělství a Olomoucký kraj.
Pokud se nám podaří vše dle předpokladů, stavba by mohla být započata koncem roku 2019 anebo
spíše v roce 2020.
Se stavbou kanalizace souvisí připravovaný projekt ČEZ – uložení nízkého napětí uprostřed obce do
země a výměna sloupů v ostatních částech obce, které se bude realizovat po uložení kanalizace. V
centru obce pak bude nutné postavit nové sloupy veřejného osvětlení, včetně kabeláže a nových
svítidel. Tato změna určitě přinese obci úsporu energie i lepší vzhled veřejného prostranství, na druhé
straně však i nemalé výdaje, se kterými jsme nepočítali. Proto se pokusím i na tuto akci získat v roce
2020 dotaci.
Po celé období ve funkci starostky obce jsem žádána občany z místní části Pančavy o zavedení pitné
vody. Nyní se objevil nový dotační titul v rámci Národního programu Životní prostředí ,,Voda“. Po
konzultaci s úředníky ministerstva mně bylo sděleno, že bychom mohli část peněz obdržet.
Zastupitelstvo tedy podání žádosti schválilo a nyní je projekt dokončován.
V letošním roce jsme dokončili nový Územní plán obce Lazníčky. Na tvorbu ÚP jsme byli podpořeni
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 170 000 Kč. Celková vydaná částka za ÚP je 234 000 Kč.
V minulém roce jsem požádala Olomoucký kraj o příspěvek na vysázení lesní části pozemku, který byl
vykácen kvůli kůrovci, nyní jsme dostali na účet obce 4 050 Kč.
I pro rok 2019 schválilo zastupitelstvo obce příspěvek pro COOP Uherský Ostroh, který provozuje naši
prodejnu. Vyúčtování případných ztrát z roku 2018 obdržíme do konce ledna příštího roku.
Jistě jste si všimli nové soklové části kaple. Uplatnili jsme na zhotoviteli reklamaci degradujícího soklu
po opravě v roce 2016 a zvolili nové, trvanlivější řešení v podobě odvětrávaného kamenného soklu, na
které ale obec musela doplatit ze svého částku 58 383 Kč.
Za celý rok 2018 se uskutečnila řada kulturních i vzdělávacích akcí, informace o nich najdete na webu
obce. Za pomoc při jejich organizaci a uskutečňování děkuji kulturnímu výboru, všem zastupitelům a
také ostatním dobrovolníkům z řad občanů obce.
Na závěr Vám jménem zastupitelstva obce Lazníčky přeji klidné a radostné svátky vánoční, hodně
zdraví a všeho dobrého v roce 2019.

Dagmar Kubzová

13.12.2018

