Bilančnízpráva roku 2016
Yáňení občané,

přiblížil se nám konec roku 2016, čas krásných svátků vánočních,kdy se lidé spolu víc než jindy setkávají,
užívqisi svátečního volna, připravují se na oslavy konce roku a taky hodnotí, jaký ten uplynulý rok byl.
Aby po stránce společenského dění mohlo b;it takové hodnocení úplnějšía objektivnější, připravili jsme
pro Vás zprávu o hospodaření obce, kterou Vám zde předkládáme.

/

Rok 2016 začinal se stabilizovanými financemi, zbývalo nám dořešit pouze nedokončený soudní spor o
hřiště, kde jsme jako obec byli určeni oprávněnými vlastrúky této nemovitosti. Proti tomuto roáodnutí

soudu se však protistrany odvolaly. Po dlouhých jednáních se zástupci zúčastněných stran jsme nakonec
dospěli k dohodě o narormání vzájemných právních váahů, po vzájemném mimosoudním vyrovntání
připadlo hřiště s kabinami Sportor.lnímu Klubu Podkopná Lhota a obci Podkopná Lhota tak na zékIadě
finaněního vyrovnání přibylo na běžnéinúčtu1 100 000 Kč. Správným nastavením splátek dluhů
z minulých let hned v začátku funkčníhoobdobí let 2014-2018 jsme tak zabezpečili dostatek financí na
pokrytí nákladů běžnéhochodu obce a spolu s přijatou ěástkou za hřiště tak mohli zaěit uvažovat i o
nějakých menších dalšíchinvesticích v rámci zkvalitňovémíživotav obci.

{

Do takových investic patří vykoupení pozemku parc. čísla68/11 za cenu 18 950 Kč - pozemek pod
hrazí retenčnínádrže (nazývané rybník), který je již nyní majetkem obce a spolu s ostatními okolními
pozemky tvoří plochu, na které by mělo v budoucnosti vyrůst multifunkčníhřiště. Dalšíinvesticí byla
rniměna vodovodního potrubí v hlavní šachtě obecního vodovodu u firmy Fagus v Tmavě, které bylo již
v havarijním stavu. K tomu se přidala zátoveřl qistavba nové vodoměrné šachty, aby bylo možno
zamezit neopráwěnlim odběrům vody v dolní části obce. Obě tyto investičníakce si vyžádaly náklady v
celkové hodnotě cca 60 000 Kč. Ke zregulování provozu na obecních komunikacích jsme pořídili a
zabudovali dopravní značenív hodnotě 22 500 Kč, pořídili 5 ks pivních setů pro potřeby pořádání
obecních akcí v hodnotě 10 000 Kč. Nelze opomenout také prostředky vynaloženéna opravu fasády na
věži kaple Sv. Václava. Náklady na opravu fasády věže se vyšplhaly na částku přibližně 40 000 Kč,
přičemž24 000 Kč bylo hrazeno z pojistného plnění. Kolem sochy panny Marie bylo vybudováno nové
okrasné zábradlí v hodnotě 17 000 Kč, které bylo uhrazeno z finančníchdarů občanůze sbírek při
bohoslužbách v kapličce. Realizace této úpravy je zásluhou malé skupinky lidí, kteří do kapličky chodí,
přispívají, starají se o qýzdobu a údržbuobecních sakrálních památek a těmto patří obrovské
poděkování za jejichdobročinnost a péči.Pro zkultumění prostředí byla nově vymalována kancelář obce
a pořízeno v částce cca 80 000 Kč nové vybavení kanceláře obecního úřadu, které pomohlo
k přehlednému uspořádání příslušných obecních dokumentů a orientaci v nich.

r' v

prubehu roku jsme pořádali nebo se podíleli na pořádání několika kulturně-společenských akcí.
První takovou akcí bylo v březnu spolupořádání hokejového turnaje Mikroregionu Slušovicko. Barvy
našíobce reprezentovali páni kluci Leoš Gerych, Ladislav Kučera, Martin Čala, Stanislav Čala st.,
Stanislav Cala ml., Martin Knedla, Libor Bořuta a David Sedláček, které doplnili páni kluci sousední
obce Trnava a utvořili tak společný reprezentační celek obcí Podkopná Lhota-Trnava. Pro tento celek
jsme pořídili v hodnotě cca 25 000 Kč reprezentačnídresy, k jejichž úhradě přispěli finančníčástkou
pan Stanislav Manďák a společnost Topnatur, za což jim veřejně srdečně děkujeme. Začátkem roku
2017 proběhne dalšíročníktéto oblíbenésoutěže a tímto bychom Vás všechny občany chtěli pozvat a
popíchnout, abyste přišli zafandit a podpořit náš tým v zápolení o dobré umístění. Významnou akcí bylo
uspořádrání Okrskové soutěže SDH v požámim sportu, konané 28. květrra na hřišti v Trnavě. Musíme
zde pochválit všechny, kdo se aktivně podíleli a svojí prací tak zabezpečilíspolehliqý pruběh akce, Tato
akce byla financována zrozpočtu obce (částkou 15000 Kč) az dotačnípodpory zrozpočtu
Mikroregionu Slušovicko. Na uvedenou akci navazovala koncem prazdnin mezinárodní soutěž Barum
Czech Rally Zlín, píi které jsme se podíleli úklidem tratí po soutěži, naše Jednotka SDH v čele se sqim
velitelem panem Leošem Gerychem zajišťovalapožámi zabezpečení tankovací zóny ve ZIíné,plnění
vodních bariér na trati a požámízabezpečenítrati při samotném průjezdu rally. Nutno řící,že všechny

tYto Práce kolern soutěže nám, obci Podkopná Lhota, pořadatel plně uhradil, včetně kompenzace za
omezení Pohybu obČanŮ v době konání soutěže. Bohužel se nám nepodařilo využítjednézÉompenzací
v Podobě obalované Živičnésměsi k opravám poškozených částíobecních komunikací a to kvůli
ŠPatnémupoČasÍ.Tato kompenzace bude využitav nadcházejicimroce 2017. Po celkovém vyhodnocení
PrŮjezdu soutěŽe Barum Czech Rally Zlín konstatujeme, že tato soutěž přinesla našíobci částku cca 83
000 KČ. Stejně tak hodlá obec postupovat při podobných akcích, které se v našíobci uskutečnís cílem,
abY omezení obČanŮ, která takové akce přinášejí, byla vyvážena finančnímnebo materiálním přínosem
Pro obČany obce. Na základé povolení akce Barum Czech Rally Z!ín ze strany obce a smluvnímu
ujednánÍ, byla opravena také komunikace mezi Slušovicemi a Trnavou a metodou Turbojet byly pár dnů
Před samotným konáním akce opraveny veškerépraskliny na hlavní komunikaci č. 4S93 v našíobci.
DalŠÍspolečenskou akcí, kde jsme se podíleli na organizaci je Vánočníjarmark Mikroregionu
slušovicko. Dále následovalo stavění a rozsvícení vánočníhostromu, které si vzal na starost velitel
JSDH LeoŠGerych, Posezení pro seniory, u kterého nám předvedli svoje vystoupení žáci ze základní
ŠkolyTrnava a živá hudba Duo Moraváci, při jejichž vystoupení si spousta párů zazpíva|a a také
zatancovala. Jako kaŽdoroČně byla následující den připravena Mikulášská nadílka pro děti ananavození
vánoČnínáladYjsme připravili akci s názvem Živy Vettem. Na této akci opět vystóupil folklórrrí soubor
Doubravjánek.

y' Y roce 2016 přijala obec Podkopná Lhota 4
obecně závazné vyhlášky - oZy:
- OZY Č.1 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni a odstraňování

komunálních odpadŮ na uzemi obce Podkopná Lhota. Tato vyhláška rovněž obsahuje místa, kde mají
občanéjednotlivé druhy odpadů shromažďovat a také periodicitu vývozu.
- OZY ě. 2 , kterou se stanovuji pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podkopná
Lhota. Tato vyhláška byla přijata na základě stížnostíobčanůna volné pobíhánípsů a znečišťování
veřejného prostranství.
-OZV Č. 3 - o místním poplatku z ubytovací kapacity. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá
v zařízenich urČených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek je příjmem do rozpočtu obce. Za
rok 2016 se k tomuto poplatku přihlásili 2 poplatníci.
- OZY Č. 4 - o místnímpoplatku za odpady - je to novelizovaná vyhláška zejména z důvodu
legislativních změn, ale také občanŮm přináší sníženípoplatku ze 480 Kč na 450 Kč. Toto sníženíje
dŮsledkem hosPodárnějšího nakládání s odpady v závislosti na uzavření nové smlouvy s poskytovatelern
sluŽby SVoZu odpadŮ, OZY je účinnáod 1.1.2017. Ze strany obce se tak jedná o splnění slibu, že
vPřípadě, kdy se podaří náklady snížit,bude snížentaké poplatek na 1 poplatníka, Žároveň bychom
v tomto směru chtěli znovu apelovat na důležitost třídění odpadů. Je smutné, když při současnémstavu,
kdY jsou Po obci rozmístěny nádoby na jednotlivé druhy odpadu, toto někteří občanépŤehlížia ne že se
jen neobtěŽujítŤÍďit,kdy naházejí veškerý odpad do jednoho pytle a ten odhodí do směsného odpadu,
ale navíc naháni např. plasty do papíru a podobně. Takový odpad je nám pak účtovánza plnou cenu
netříděného odpadu a ne jako tříděný, za hJerý obec naopak inkasuje nemalé finančni částky za
vyuŽitelnost. Uvědomme si prosím, že netříděním a špatným tříděním si navyšujeme své výdaje na
odstraňování odPadu, Y návaznosti na obě obecně závazné vyhlášky o odpadech se podařilo uzavŤit
novou smlouvu se spoleČnostíElektrowin, v důsledku čehožobec za elektroodp ad neplatí, ale Sbor
dobrovolných hasiČŮ za něj peníze dostává - za letošnírok obdržel SDH částku cca 4.00Ó,- Kč. Uvítali
bYchom, kdyby alespoň ve sběru elektroodpadu byli členovéspolku dobrovolných hasičůaktivnějšía
Postarali se o jeho sběr v obci, když už vytěžek ze sběru tohoto odpadu směřuje pro potřeby tohoto
spolku.

r' Leitým

problémem v obci byl chátrajícíobjekt bývalého obchodu Univerzal. Tento stav byl
Prodiskutován na pracovní poradě zastupitelstva a bylo rozhodnuto celou záležítost vyřešit buďto
likvidací objektu nebo jeho prodejem. Celou situaci komplikovalaíada nesrovnalostí, především však
skuteČnost, Že obchod nestojí na obecním, ale cizím pozemku. Vzhledem k tomu, že likvidace objektu
bY si vyŽádala nemalé finančníprostr'edky (podle odborného posouzení specializované firmy až 1I7 0OO
KČ) bYlo zahájeno (po předchozím schválení zastupitelstvem) řízenívedoucí k odprodeji. Po splnění
vYPsaných podnrínek ve výběrovém řízení, byl objekt obchodu prodán, jedinému zájemci, a to majiteli

Pozemku, na němŽ stojÍ, za částku 20 000 Kč, ěímžobec se ziskem narovnala majetkový defekt
z minulých let.

V letoŠnímroce proběhla společně se správcem vodního toku prohlídka celého koryta potoku Kopná při
které bYla fotografickY zadokumenlována veškerá poškozenía naplaveniny. Intenzivním jednáním se
sPrávcem toku, spoleČnostíLesy ČR, se podařilo zařadit opravu a čištěníkoryta potoku Kopná do
investiČníchakcí na následující rok. Oprava a čištěnípotrvádelší dobu a to z důvodu prací na celé délce
korYta potoku Kopná. V současnédobě je zadáno vypracování projektové dokuméntace a probíhají
rozborY odebraných sedimentŮ. Následně musí proběhnout ještě výběrové řízeníspolečnosti, která
opravu a čištěníprovede.
V polovině roku se obec podílela také na aktualizaci strategicky významného dokumentu
- plánu
rozvoje vodovodŮ akanalizací. Aktualizace se znaši strany týkala především obecního vodovodu a
moŽného záméru rozŠÍřenívodovodu nejen v našíobci, ale také v sousední obci Trnava. Bližší
informace jsou veřejně dostupné na portálu Krajského úřadu.

Na přelomu roku 2015 a 2016 musel Obecní úřaď zahájit, jako příslušný silničnísprávní úřad, také
několik správních Ťízeni. Celkem

-

-

-

se

jednalo o 3 správní řizení.

První sPrávní ÍÍzenibylo vyvoláno usnesením Krajského úřadu o nicotnosti rozhodnutí, které bylo
vYdáno Obecním úřadem Podkopná Lhota v červenci 2014, Zíkaz vjezdu vozidel nad 3,5 t na
komunikaci na p.č. 1226ll K Bačůma 1217lI Ke Kamrlici byl vydán neoprávněně, proto jsme
museli zahájit správní íízeníopakovaně, chybu z července 2014 napravit a dopravni znaěení na
uvedené komunikace umístit oprávněně. Při tomto íízeníjsmese rozhodli navíc okruh komunikací,
kde bude dopravní omezení ,,Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t" rozšířit a to zdůvodu ochrany
obecních komunikací před možným poškozením těžkou technikou, čímžjsme splnili dalšívolební
slib našeho sdružení.
Druhým správním řízenímbylo určeníprávního vztahu na účelovékomunikaci situované na
Pozemcích p.Č. 62813, 63216 a 632111 (příjezdová cesta k rodinným domům ě.p. 142, 126, I27 a
150), kdy bylo některými obyvateli obce naznačováno, že by mohla b/t cesta pro veřejnost
uzavřena, Obecní Úřad provedl správní řízenía následně vydal rozhodnutí, že napozemcích parc.č.
62813, 63216, 63211I v k.ú. Podkopná Lhota, v úseku od napojení na silnici IIII4893 na poiemku
Parc.Č. I220l1, aŽ po hranici pozemku parc.č, 632113 v k.ú. Podkopná Lhota, existuje veřejně
PřístuPná ÚČelová komunikace. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání a odvolací orgán
(Krajský úŤadZlinského kraje) rozhodnutí Obecního úřadu Podkopná Lhota potvrdil, takže na
uvedených pozemcích se nachází veřejně přístupná účelovákomunikace.
Třetí správní Ťízenístále probíhá. Jedná se o řízení, kdy má dojít k odstranění nepovolených
Pevných překážek na místníkomunikaci 2c Ke Kravínu situované na pozemcích parc. č. 99lI a
99110. Obecní úřad Podkopná Lhota, jako příslušný silničnísprávní úřad vydal rozhodnutí, kterým
vlastníkovi uvedených pozemků nařídil odstranit nepovolené pevné pŤekáňky. Vlastník těchto
PozemkŮ Podal proti roáodnutí Obecního úřadu Podkopná Lhota odvolání a spis má nyni na stole
odvolací orgán (Kraj ský úŤad Z|inského kraj e).

Pozitivní hosPodaření naŠÍobce nám také umožňuje, abychom se mohli uchžnet o dotačnímožnosti
Ňzných programŮ a to především proto, že máme konečně vlastní prostředky na spolufinancování.
Proto jsme v letošním roce podali 4 žádosti o dotaci:
- Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy obchodu na č.p. 85. V úvodu roku jsme nechali vypracovat
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci (edná se o výměnu oken a dveří, zateplení fasády celého
objektu, zaíeplenípodlahy v objektu, zatepleni stropu nad posledním podlažíma vybudování nové

kotelnY vČetně otopné soustavy v celé budově + připojení na plynovod). Následně jsme podali žádost o
dotaci na Státní fond životníhoprostředí, který nám v říjnu sdělil, že náš projekt poopóri. V současné

době probíhá výběrové řízeni na společnost, která celkovou rekonstrukci ob3"ktu provede.

Předpokládaný termín rekonstrukce je od bŤezna2}I7 nejpozději do konce června 2017

.

- dále jsme se rozhodli podat žádost o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičůobce Podkopná Lhota. Poskytovatel dotace - Ministerstvo vnitra naši žádost
vyhodnotilo a podpořilo. Máme schválenou částku ve výši 450 000 Kě, za kterou s přispěním obecních
penéz pořídíme nové dopravní vozidlo, které bude sloužit nejen pro samotné zésahy jednotky hasičů,ale
také pro plnění úkolůochrany obyvatelstva. V současnédobě probíhá registrace akce a po
zaregistrování akce bude probíhat výběrovéřízenína dodavatele uvedeného doprarmího vozidla.

- na konci

července naši obec zasžůtlypřívalové deště a opětovně poškodily obecní komunikaci
K Malčíkům.Využili jsme projekt zpracovaný v roce 2014, který v minulosti nebyl podpořen. Ten jsme
upravili do stavu realizovatelnosti a opětovně jsme podali žádost o dotaci na obnovu komunikace K
Malčíkůmna Ministerstvo pro místnírozvoj. Výsledek, zda bude projekt podpořen bude znám ažna jaíe
2017.
- pro rozvoj turismu jsme v rámci obcí Mikroregionu Slušovicko společně požádali o dotaci na naučné

stezky, kdy by obec Podkopná Lhota sqimi naučnými stezkami propojila stezky sousedních obcí Trnava
a Kašava a vznikl tak velký okruh, který by nabízel řadu odpočinkových míst a informačníchtabulí ke
vzděláváni širokéveřejnosti. Zda bude žádost podpořena zatím není zniimo.

- tak jak jsme slíbili ve volebním programu,

i

v letošnímroce se nám podařilo získat dotaci na
pracovníka veřejně prospěšných prací, celkem tedy od Uřadu práce získáme částku cca 84 000 Kě

/

obdobně jako v roce 2015, snažili jsme se i letos provádět opravy obecních komunikací. za částku cca
35 000 Kč se nám podařilo opravit powch obecní účelovékomunikace K Bačům.Pomohl nám k tomu
v loňském roce pořízený zametací stroj DAKR, jímžjsme poskytli službu firmě, která opravuje
komunikace a tato nám za naši službu poskytla 200 tun frézovanédrti, již vytvořila nový povrch
komunikace. Tak jsme za dvoudenní práci staros§ a místostarosty, 20 litrů spotřebovaného benzinu a
35 000 Kč dosáhli vystavění nového povrchu komunikace vhodnotě cca 180000 Kč. Od pořadatele
Barum Czech ra||y Z|ín navíc obdržímeještě obalovanou živičnousměs, kterou v nadcházejícím roce
opravíme dalšíobecní komunikace. V současnédobě se také zpracovává projekt na opravu opěrné zdi u
č.p. 39 a také tělesa komunikace v délce zhnfua 350 m, kde se počítá,že budou z obecních prostředků
položeny obrubníky a vybudovány autobusové zastávky. Předpokládaná realizace této akce je vroce
2018, protože vroce 2017 bude probíhat rozsáhlá oprava komunikace vobci Trnava. Vřešení je také
žádost o souvislejší opravu krajské komunikace č, 4893 v obci ato i z důvodu objížďky, která bude při
rekonstrukci komunikace v Trnavě přes naši obec vedena.

y' projednotku sDH jsme pořídili nové kalové čerpadlo, které je schopno fungovat až v hloubce 20 m. To
můžebýt využito také k čištěnísfudní občanů.Mimo to jsme pro jednotku darem získali také 2 ks
dýchacích přístrojůSATTURN.
Finančníkondice našíobce je v současnosti taková, že jsme schopni zbéžnýchprostředků doplatit veškerý
souěasný zbývajicí dluh ve \.ýši 2 583 246, 33 Kč a ještě hospodařit s přebytkem. To by nám však
neumožňovalo realizovat qýše zmíněnéakce a proto budeme pokračovat cestou rozloženi splátek akaždý
rok se snažit v obci něco zbudovat či zhodnotit.
Tímto také děkujeme zasfupitelům za jejich dobrou a zodpovědnou práci.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám jménem zastupitelstva obce Podkopná Lhota popřáli do roku
2017 hlavně zdtaví, štěstí a úspěchy jak v osobním, tak pracovním životě.

Libor Baďura
starosta obce
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