Bilanini zprirva roku

2017

Y(rteni obdan6,

piivitali jsme rok 2018 a tudiZ nadesel 6as podat Yirm zprixu o hospodaieni na5i obce za uplynulf
kalend6ini rok2017. Hned v rivbdu je dobr6 uv6st, Le frnanlni hospodaieni na5i obce je pod kontrolou
Komerdni banky jako vEiitele v souvislosti s umoiovinim dluhu obce, vznikldm pii vlistavbd vodovodu
a plynofikace v letech 2000 - 2003. Kalend6ini rok 2017 jsme zadinali s jasnd vytydenym programem
rozvoje obce. Vzhledem k dobie nastavend spr6v6 financf od pod6tku funkdniho obdobi soudasndho
zastupitelstva obec nem6la potiLe, pii zabezpedeni bdZn6ho provozu obce a spl6ceni zminEndho dluhu,
naspoiit v prfibEhu piede5ljch dvou let potiebnlli objem finandnich prostiedlni, abychom pl6novan6 akce
mohli uskutednit.

Realizovan6 akce
Ve5kerri povoleni ohlednd stavby, souhlasnd vyjddieni stavebniho fiadu Slu5ovice s realizaci stavebnich
riprav budovy, vysoutdZenf dodavatel stavebnich praci a ndslednd potvrzeni poslqrtnutf dotace St6tnim
fondem Zivotniho prostiedi na projekt zatepleni a plynofikace budovy obchodu nim zadbtkem mdsice
biezna dovolily zahdiit stavebni prdce. Realizace projektu zatepleni a plynofikace budovy obsahovala
v itvodu odstranEni cel6 ptvodni otopnd soustavy, n6sledovalo vyrovn6ni azatepleni podlah poloZenim
polystyrenu, vyztuileni beton6iskou oceli, vyliti betonov6 desky a poloZeni dlailby. Z dirvodu n6rtrstu

vy5ky podlah musely byt vyvySeny v5echny dveini otvory i vyristdni veskerdho odpadniho a
vodovodniho potrubi. Byla vybudov6na kompletn6 nov6 otopnf soustava s plynofikovanou kotelnou,
umoZfiujici vytripEni a mEieni spotiebovand energie prostor obchodu a kulturni mistnosti nez6visle na
sob6. Opravou pro5la takd n6kladov6 rampa, vndj5i plochy obvodovfch zdi budovy byly opatieny
vrstvou zatepleni, d6stednou vymEnou a navf5enim izolalni vrstvy byl opatien i pfrdni prostor. Na cel6
budovd byly namontov6ny novd okenni i dveini r,"-fplnE, stiecha opatiena kompletnd novymi sb6mymi
Zlaby a svody, soustavou hromosvodu, v budov6 byla zrekonstruov6na rozvadni skifil elektroinstalace,
d6le byla budova opatiena vedenim k pl6novan6mu piipojeni do sit6 NN zemnim kabelem. Celkovd
nriklady na rekonstrukci budovy obchodu vy5ly na5i obec d6stku 2 912 OO0 Kd, piidemZ St6tni fond
Zivotniho prostiedi poskytl obci dotaci ve vy5i I 065 970 Kd.

Za rfEelem splndni nastaven6ho terminu dokondeni akce, jeni. podmifioval n6sledn6 vyplacenf finandni
dotace obci, bylo nutno v6st stavebni prhce bez prutahti. Av5ak takika m6sic po zapoleti realizace
rekonstrukce budovy n6m byla do kancelfie obce dne 13.4.2017 dorudena faktura ve vf5i 62.620,-KE
za takzran! zdbor pozemku parc. disla 1284/2 za mEsic biezen. Po vyhled6ni uveden6 parcely
v databini katastru nemovitosti jsme zjistili, Ze se jedn6 o pozemek v prostoru pied budovou obchodu

ktery jii: od 15.10.1977,kdy byla budova vystavEna a i6dn6 zkolaudov6na, slouZi k veiejn6mu piistupu
a piijezdu k budov6. Dne 10.11.2001 bylo stavebnim riiadem Slu5ovice vyd6no kolaudadni rozhodnuti
nauLivini stavby po piedchozi piistavbE a n6stavb6 prodejny potravin, kdy byl na t6to budov6 vystavdn
kulturni s6l, na dasti uveden6ho pozemku parc. Eisla 128412 vybudoviina zpevnEn| plocha st6ni pro auta,
pies uvedeny pozemek veden hlavni i6d obecniho vodovodu a plynovodu. Pro upiesn6ni uv6dime, Ze
kolaudace je fiednim potvrzenim spr6vnosti provedeni stavby dle projektov6 dokumentace, vdetnd
piivedeni inZenfrskych siti,piijezdovfch komunikaci a piistupu k budovE. Dle kolaudadniho rozhodnuti

piistavby obchodu ze dne 10.11.2001 m6ly byt v5echny n6leZitosti kbudovd vpoi6dku. Ztohoto
dtvodu jsme odmitli poZadovanou d6stku uhradit. Celou zileLitost jsme piedali pr6vnimu z6stupci,
majiteli nabidli odkup pozemku do vlastnictui obce Podkopn6 Lhota, ten ale tuto nabidku odmitl. Vyvoj
situace jste mEli moZnost wenbi sledovat i vy obdan6 a urditd jste si pov3imli velkoobjemov6ho
kontejneru, ktery zde vice jak mEsic brr{nil piijezdu zhsobovitni potravin ke skladiSti budovy obchodu.
PozdEji byl kontejner odstrandn, avSak spor o uLivbni pozemku stSle trv6. Do budoucna m6me vyfydeno
za cil odstranit takov6to nedostatky z minulosti a narovnat vlastnick6 priva k pozemkrim, jako jsou
veiejnd plochy a komunikace, slouZici n6m v5em. ChtEli bychom tSrto pozemky smEnit, popiipad6
vykoupit do majetku obce, aby bylo pr6vo uLivat tlrto pozemky bezjak6hokoliv naru5ov6ni zarudeno
v5em.

Obci Podkopn6 Lhota se v roce 2Al7 podaiilo
zakoupit dopravni automobil

s

poZ6rnim pffv6sem

n6kladnim. Uvedend vozidlo, prioritnE urien6
k dinnosti jednotky Sboru dobrovolnfch hasidtr obce
a pro plndni rikolti ochrany obyvatelstva, se podaiilo
zakoupit s vyuZitim dvou dotadnich tituhi. Zalhtkem
roku 2017 bylo vyhl65eno vfb6rovd iizeni na
dodavatele vozidla. Ve qfb6rovdm iizeni zvitdzila
spolednost Auto Viki o.s., kter6 n6m dopravni
automobil znalky Ford TransitL2350 Trend v6etnE
poZrirniho piivEsu dodala za Eistku 933 878 Kd. Na

rihradE d6stky se podilelo formou dotace
Ministerstvo vnitra finandni podporou ve WSi

450 000 KE aZlinslry kraj finandni podporou ve vy5i 300 000 Kt,. Zbyvajfcich 183 878 Kd doplatila

obec ze svdho rozpodtu. N6kupem dopravniho automobilu se n6m podaiilo vyplnit mezeru, kteri
vznikla vyiazenim nepojizdnd Avie. Ta byla nejprve nabidnuta k prodeji, nicm6nd o ni nikdo neprojevil
z6jem, takie byla v kovoSrotu ekologicky zlikvidov:ina. Uvedenf dopravni automobil Ford Transit je
havarijn6 poji5tdn, zaiazenvevljezdu a plnE piipraven k provozu, k jehoZ ridelu byl poiizen.
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Ziy&em roku 2016 jsme se rozhodli vyuLit projekt na opravu komunikace do mistni dristi Hrublf Les,
kterj byl piedkl6drin s Z6dosti o dotaci uZ v roce 2014 (projekt tehdy nebyl podpoien). JelikoZ byly do
projektu vloZen6 finandni prostiedky a navic v roce 2016 postihly nali obec piivalovd de5td, upravili
jsme projekl do podoby realizovatelnosti a podali na
Ministerstvo pro mistni rozvoj novou Lhdost o dotaci
na projekt s nilzvem ,,Obnova jedind piistupov6
komunikace k RD v mistni d6sti Podkopn6 Lhota Hrubi Les na parc. d. l2l9l2*. Zhruba vpolovind
roku 2017 jsme byli informovSni, Ze naSe Z6dost byla
schviilena, takZe jsme okamZitE zahiliili qfbErovd
iizeni na firmu, kter6 by uvedenou opravu mdla
rcalizovat. Do vlibErovdho iizeni se piihl6silo 8
moZnych zhotovitelt dila. Vfbdrove iizeni vyhrilla a
zhotovitelem se tak stala spolednost Alpine Bau CZ
a.s. Oprava komunikace zadala v polovinE ziii a
dokondena byla v zbvEru mdsice iijna.
2

Piedmdtem projektu bylo odstrandni materiSlu
naplavendho na krajnicich, obnova zdchytnych
piidnfch odvodfiovacich Llabi, obnova rovnosti krytu
s vyuZitim recykliitu a provedeni obrusnd vrstvy
Zividnfm povrchem. Samotn6 rcalizace akce vy5la na
502 806 Kd, piidemi: 351964 Ki) obdrlela obec od
Ministerstva pro mistni rozxoj jako dotaci. Zbylj,ch
150 842 Kd bylo hrazeno z obecniho rozpodtu.
Samotnd rcalizaci akce piedch6zelo tak6 zamlieni
komunikace a sm6na d6sti pozemku se spolednosti Lesy
Cn a vykoupeni ddsti pozemku od soukromych
vlastnikri.
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Do obecniho majetku se n6m podaiilo tak6 poiidit profesioniilni r6movou tiifdzovou elektrocentr6lu
ECMT 7000 o vykonu 7 kW. Ta bude slouZit nejen jednotce Sboru dobrovolnfch hasidtr pro zhchranne
a likvidadniprirce, napi. pii Livelnich pohrom6ch, piipadnE pii ie5eni jinlch mimoiddnfch ud6losti di
h'rizovych situaci (nap6jeni rozbruSovaci pily, sviiiedky, osv6tleni, kalov6ho derpadla), ale dhle
napiiklad tak6 jako ziioZni zdroj elektrickd energie pro derpadlo vrtu vodovodniho i6du. YyuLita m:ilhe
byt tak6 jako ziloZni zdroj pro celou budovu obchodu (napijeni prodejny a kulturni mistnosti). Budova
obchodu je totiL v r6mci krizov6ho ph6nu obce s roz5iienou
ptsobnostf vydlendna jako prostor pro nouzov6 ubytov6ni
osob. Uveden6 elektrocentrfila t* zajisti v budovd nejen
nap6{,eni zdroje tepla (plynovdho kotle), ale tak6 zfisabeni
elektiinou. V r6mci riprav elekhoinstalace byl na budovE

obchodu

rtizen piipojnf bod, pomoci nEhoZ

se

elektrocentfila d6 pfipojit k rozvad6di budovy. Uvedenou
elek;trocentr6lu se nrim podaiilo zakoupit s piispEnim daru
ve vfSi 25 000 KE od Nadace Agrofert. Zblvajici d6st kupni
ceny, tj . 33 A49 Kd je hrazena z obecniho rozpodtu.
Obdobn6 jako vpiedesl;fch letech, i vroce 2Ol7 se nrim podaiilo od Uiadu pr6ce ziskat pffspEvek na
pracovnika v riimci veiejnE prospESnych pr6ci. Pracovni piileZitosti vyuhll pan Hanulik ze sousedni obce
Tmava, kte4f byl v na5i obci zam6stn6n po dobu 1 roku. Za jeho pracovitost mu patii velk6 podEkovini.
Dotace od riiadu prirce na uvedend misto a dobu 1 roku dinila cca 77A 000 KC.

V listopadu 2017 se n6m podaiilo poffdit cis:temu Tatra 148 CAS, kter6 nahradila doposud pouZivanou

cisternu SfOpa 706 RTIIP. Dtvodem by! i
technickj a majetkov'-f stav doposud pouZivand
cisterny 706 RTHP. UL od pod6tku roku 2017 jsme
se snaLili o zaji5t6ni cisterny Tatra 148 CAS
napiiklad i Lhdosti o beziplatny pievod od
Ministerstva obrany. BohuZel tato snaha byla bez
vjsledku. Po celorodnim hled6ni se niim v zdvEru
roku podaiilo na trhu objevit cisternu Tatra 148 CAS
v obci Halenkov. Tuto naSe obec zakoupila qfhradn6
ze svdho rozpodtu za dilstku 120 000 Kd. Privodni
cisterna SKODA 706 RTHP byla nabidnuta k prodeji
pro j edn otky, kter6 Lhdnou cisternou nedisponuj i.
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Z drivodu poiizeni nov6ho dopravniho automobilu s poLitmim piivEsem n6kladnim bylo nutn6 provdst
nezbytnou rekonstrukci hasidsk6 zbrojnice. Ve zbrojnici do5lo v prfibEhu roku k odstrandni vy5kov6ho
betonov6ho schodu, odkopu piebytedn6 zeminy, vybourini otvoru ve zdi, zpevnEni zhkladl0,, strZeni
podbiti a krytiny, zatepleni d6sti stiechy, zaklopeni novlfm podbitim, pieloZeni krytiny, odvodndni
podlahy, vybetonoviini podlahy ve stejn6 nivelet6 s podlahou v piedni d6sti zbrojnice a oprava
asfaltovdho vjezdu. D6le byla zbrojnice vybavena konzewfltory baterii zajiltlujicimi trvall dobijeni
akumuliitoru v cistemE i v dopravnim automobilu. Po mnoha letech bylo tak6 opraveno nouzovd
oteviriini sekdnich vrat. Rekonstrukce zbrojnice byla prov6dEna svdpomoci.PievdZnou d6st asanadnich
praci provedl pracovnik veiejn6 prospE5nfch praci, pan Hanulik. Velk6 pod6kov6ni patii nejen jemu, ale
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tak6 panu Marku Maru5iikovi, klery akci dozoroval a mnoho stavebnich praci zdarma vykonal. Na
oprav6 stiechy a riklidu se zase ve spolupr6ci s velitelem jednotky Leo5em Gerychem podileli dlenovd
zhsahovljednotky. Ruku k dilu piiloZili takl nEkteii zastupiteld. dinnost dlenri zasahov6 jednotky byla
vroce 2017 mnohem aktivn6j1i, neZ vletech piedchiaejicich. Uvodem roku se dlenovd podileli na
di5t6ni poifumich nbdrZi v blizkosti rodinn6ho domu s d.p. 84. N6sledn6 se jednotka spolednE s dal5imi
obdany postarala tak6 o vydi5tEni obecni kalny a postaveni M6jky vedle obecniho riiadu. Dal5i dinnosti
byla zrnifrovani pomoc pii rekonstrukci zbrojnice a na zhvEr roku se postarala o vztyileni a rozsviceni
vilnodniho stromu pied budovou obchodu. Viem dlenrim, ktefi se takto zapojuji do dEni v obci a svoji
Einnosti poskytr{i sluZbu v podstat6 v5em obdantm obce, touto cestou upiimn6 dEkujeme.
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V n6vaznosti na bilandni zprixu z roku 2A16, v niZ. jsme Vas sezniimili se zahfijenfmi spr6vnimi
iizenimi tykajicimi se pozemnich komunikaci, bychom V6s r6di informovali o tom, jalcj prubEh m6lo
sprdvni iizeni tlkajici se odstranEni nepovolenfch pevnfch piekfrtek zmistni komunikace 2c Ke
kravinu. Odvolini podan6 proti prvotnimu rozhodnuti silnidniho spr6vniho iriadu Podkopn6 Lhota
piezkoumal odvolaci org6n - Krajs(f tfiad Zlinskflho kraje. Prvotni rozhodnuti zruSil a v tvodu roku
2017 vrfltil spis zpdt silnidnimu spriivnimu riiadu Podkopn6 Lhota s vyj6dienim o doplndni nEkterlich
skutednosti. Silnidni spr6vni riiad Podkopn|Lhola proto spis doplnil, provedl dalSi ristni jedndni ana
zikladl doplnEnych skutednosti vydal v polovinE roku nov6 rozhodnuti o odstrandni nepovolen;fch
pevnych piekfli;ekzmistni komunikace 2cKe kravinu. Proti tomuto rozhodnuti podal vlastnik pevn;fch

piekirtek opdt odvol6ni. Op6tovnd odvoliini znovu piezkoum6val Krajsk;f tiad Zlinskdho kraje. Toto
odvolSni na konci roku 2017 Krajskf ifiad zamitl a rozhodnuti silnidniho sprilvniho riiadu Podkopn6
Lhota, kter6 vlastnikovi nepovolenlfch pevnjch piek6Zek naiizujejejich odstrandni ve lhttd do 10 dnt,
potvrdil. Proti tomuto rozhodnuti Krajskdho iriadu Zlinskdho kraje se uL.nelze odvolat.

/

Po tiiletf snaze soudasndho zastupitelstva dokondit financov5ni akce plynofikace v obci Podkopn6
Lhota se z6vdrem roku 2017 podaiilo obdrZet od poskytovatele dotace - St6tniho fondu Zivotniho
prostiedi, zdv1re(n6 vyhodnoceni akce plynofikace. V;fstavba obecniho plynovodu byla zahhjena
v listopadu 2000 a dokondenou stavbu obec pievzala v iijnu 2002. Ylstavbu plynovodu prov6ddla
spolednost RM-GAS za cenu 4 335 279 Kd. Na tuto akci obdrLela obec od St6tniho fondu Zivotniho
prostiedi dotaci ve qf5i I 300 584 Kd a ptjdku s rirokem 3Yo ve vfsi 867 056 K6. Za udelem ziskhni
ptljdky tehdy obec vloLila do zdstavy budovu blvalf mateisk6 Skoly. Z dtivodu nedodrZenf podminek
dotadni smlouvy musela obec Podkopn6 Lhota spolu s prijdkou ve vy5i 867 056 Kd vr6tit take z privodnd
obdrZen6 dotace 1 300 584 Kd d6stku ve v;f5i I 000 861 KE jako odvod a pen6le Finandnimu riiadu a
ddstku ve vyii 259 613 Kd jako odvod St6tnimu fondu Zivotniho prostiedi. AZ refinancov6nim obecnich
dluht v fvodu roku 2015 se podaiilo doplatit zbyvajici dluh firm6, kterii v obci plynovod vybudovala a
na zitkladY toho tak6 doieSit zSvErednf vyhodnoceni t6to dotadni akce. Dne 3.11.2017 tak v podstatd po
15 letech bylo konednd doie5eno dotadni financovdni akce plynofikace v obci. Abychom tento
nedostatek z minulosti doie5ili z pohledu vystavby komplexnE, je nutn6 je5t6 zruSit zilstavni prSvo na
budovE blvalf mateiskd Skoly ziizen6 obci Podkopn6 Lhota ve prospdch Stftniho fondu pro Zivotni
prostiedi. Komplikaci je v5ak je5tE skutednost, Ze uveden6 budova jiL. neni na zitkladd, kupni smlouvy
z roku 2017 uzavien9 mezi obci a spolednosti Vinter Zlin, spol. s.r.o. v majetku obce Podkopn6 Lhota.
ZixErem lze konstatovat, Le dluh za plynovod vybudovany v letech 2000 - 2002 splfucime dodnes.

/

Pod6tkem prosince 2017 bylo zastaveno prodlouZeni platnosti rizemniho rozhodnuti na roz5iieni
vodovodu ,,Na pasek6ch" - tj. v oblasti okolo bjval6ho aredlu Moravan. Toto tizemni rozhodnuti jsme v
roce 2075 risp65n6 prodlouZili na dal5i 2 roky (v roce 2015 po n5s stavebni itiad Lhdne doplnEni
nepoZadoval). Nicmdnd letos jsme byli stavebnim riiadem vyzvini, abychom v rSmci prodlouZeni
irzemniho rozhodnuti odstranili stavebnim riiadem zji(tEn! nesoulad s podepsanymi smlouvami
s vlastniky pozemkfi z roku 2010. N6slednd jsme v srpnu 2017 poLildali stavebni riiad o prodlouZeni
lhtty k doloZeni poLadavanlch smluvnfch vztahri s vlastniky pozemlai. Po podrobn6m piezkoumSni
dokumentace piedloZend stavebnimu riiadu a dokumentace nalezend na Obecnim tiadu jsme do5li
kzhvdru, Le nem| vlznam vprodlouZeni rizemniho iizeni na roz5iieni vodovodu vlokalitd ,,Na
pasek6ch" jakkoliv d6le pokradovat. Dtvodem byla skutednost, Ze jsme nikde na Obecnim riiadu
nenalezli platn6 listiny podepsanych smluv s vlastniky pozemkri, pies kter6 by m6l vodovod v6st.
Platnymi listinami nedisponoval ani stavebni fiad. Existuji pouze listiny smluv s vlastniky pozemkt,
kde je ov6iovaci doloZka Obecniho riiadu Podkopn6 Lhota. Obecni riiad PodkopnhLhata v5ak nikdy,
minimiln6 od 31.1 .2A06 ai. doposud nemEl pravomoc prov6ddt ov6iov6ni kopii listin. Tato skute6nost
tedy zakl6d6 nedrivEryhodnost v5ech podepsanlfch smluv s vlastniky pozemkri.

Piipravovan6 akce

/

Po mnoha letech se konednd podaiilo zajistit di5tdni koryta potoku Kopn6. Ve spolupr6ci se spr6vcem
potoku - spolednosti Lesy CR Uyta v iijnu 2017 dokondena projektor6 doku-"itu"i, kterS iesi di5tEni
koryta potoku Kopn6-v d6lce 1,2 km, piidemZ odhadovan6 mnoZstvi odstrandn6ho sedimentu zkoryta
potoku je cca 250 m3. Pr6ce budou zahhjeny na jaie 2018 apotrvaji zhruba 2 m6sice, vie zhleLi na
piiznivych klimatick;fch podmink6ch. V prvni filzi - na jaie 201 8 probEhne odstran6ni niinosu a tlakov6
di5t6ni dlai;eb vodou. Ihned po dokondeni di5tdni zapodne zpracovilni projektovd dokumentace na
opravu po5kozenlfch risektr zpevnEndho koryta a takf na di5tEni zbyvajici d6sti koryta potoku gabionovychhrini pod prameni5t6m potoku Kopn6. Oprava po5kozen;fch risekri a di5tdni zbyvalici Eitsti
pod prameni5tdm je pl6nov6no na zhvEr roku 2018.

/

Pod6tkem roku 2018 zadala Obec Podkopnii Lhota objedndvku na zpracovilni technicko-ekonomick6
studie odkanalizov5ni obce Podkopn6 Lhota. JelikoZ je uZ opravdu nutn6 potieba iesit odkanalizovSni
na5i obce, uddlali jsme prvni krok k tomu, aby se tento zitmdr mohl uskutednit. Studie bude iesit
odkanalizovfni obce formou syst6mu sp6dov6 gravitalnikanalizace,tlakov6ho syst6mu stokovfch sitf a
decentralizovan6ho systdmu odv6d6ni a di5tEni odpadnich vod. Na zikladd vysledku studie - porovni{ni
investidnich nrlkladt, celkoqfch provoznich niikladri, rnf5e stodn6ho, financov6ni stavby z dotalnich
titulfi a jinfch zdrojri bude zvolen sm6r, kterym se bude odkanalizov6ni obce ubirat. Teprve nrislednd
bude moZnd zadat zpracovini projektov6 dokumentace pro rizemni rozhodnuti a stavebni povoleni. Zde

bychom r6di vyuLili opdt dotadnich titulfi, nebot' zpracovini projektov6 dokumentace se bude jist6
pohybovat v i6dech statisicti (geodetickd prirce, rekognoskace ter6nu, apod).

/

S ohledem na vyvoj klimaticlqych podminek za uplynul6 3 roky (obdobi sucha, sniLenivydatnost vrtu),
jsme se rozhodli pod6tkem mdsice dervna roku 2017 ie5it ot6zku posileni obecniho vodovodu o novy
podzemni zdroj pitnl vody. Zhmilrem je vybudovat vrt na takov6m mist6, aby jej bylo moZn6 jednodu5e
propojit se soudasnou vodSrenskou soustavou. Pro tento ri6el jsme vytipovali obecni pozemek parc. disla
330/1 s trasou piipojeni na stivajici vodojem pies pozemky p. Krestov6 a p. Gregofika. TEmto osobiim
veiejnd moc dEkujeme zajejich velmi vstiicnf postoj vridi na5im poZadavkrim. V mEsici ziiff probEhlo
hydrogeologick6 zhodnoceni vytipovanlfch pozemki a ukir;alo se, Ze vhodn6 misto pro provedeni
pruzkumn6ho vrtu leLinapozemku pani Krestovl, anachi"r,i se v blizkosti soudasndho vodojemu.

T

Vyhled6ni vhodn6ho posilujiciho zdroje pitn6 vody prov6dEla totoLns spole6nost, kier6 naila soudasn6
pouLivan! zdroj pitnd vody. V prfib6hu mEsice iijna jsme tedy vypracovali projektovou dokumentaci a
Lfldost o dotaci na St6tni fond Zivotniho prostiedi. NaSe Lhdost byla akceptov6na, v soudasnd dobE
vyiizujeme stavebni povoleni. V piipad6, Ze bude na5e Z6dost o dotaci podpoiena, budeme muset
s vlastnikem pozemku pani Krestovou doiesit majetkoprilni vztahy a podminky uhivilrri jejich
pozemkri. Piedpokl6dany rozpo(et akce je cca 1 400 000 Kd, piidemZ, cca 1000 000 Kd by mohla byt
poLadovani dotace od Ministerstva Zivotniho prostiedi, zblvajicich 400 000 Kd by hradila obec ze

svdho rozpodtu. Pldnovand zahijeni realizace projektu, v piipad6 poskytnuti dotace, je stanoveno na
prvni polovinu roku 2018. Soudristi projektu je nejen vybudov6ni nov6ho zdroje pitn6 vody, aletake
jeho napojeni na soudasnou vod6renskou soustavu.

/

IJZ od roku 2016 usilovnd spolupracujeme s fi.editelswim silnic Zlinsk€ho kraje ve v6ci opravy op6rn6

zdi u rodinn6ho domu d.p. 39 (v blizkosti autobusovf zastbvky U Jakubtr). V dervenci 2017 bylo
dokon6eno zpracovini projektovd dokumentace avznikd dohoda o zprisobu spolufinancovi{ni uveden6
pieloLky nizkdho napdti pro rodinnd domy,
akce. V roce 2018 bude po ujasndni posledni poloZky
zahdjeno izemni a stavebni iizeni. Pl6novanou opravou dojde k posunuti opdrnd zdi smdrem ke korytu
potoka a k odd6leni silnice od RD d.p. 39. V r6mci akce bude nutnd iesit odstrandni hospod6isk6ho
staveni sousediciho s RD d.p. 39, odvodn6ni vozovky, stavebni fipravu propustku vdetnE tpravy toku,
stavbu parkovaciho st6ni a opErnych zdi, piemistEni sloupfl elektrick6ho vedeni, pieloZku kabelovd
televize a rozhlasu, pieloZku plynovodu, pieloZku vedeni veiejndho osvEtleni, stavebni ripravy piipojeni
mistnich komunikaci vdetnd sjezdfi a nry(enf n6stupi5t6 pro osobni linkovou dopravu vdetnd piistie5ku.
Piedpokl6dany termin realizace akce je odhadov6n na rok 2019.Termin opravy je ovlivn6n do jist6 miry
tak6 procesem soutEZeni zhotovitele dila.
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Spolednd s i.editelstvim silnic Zlinskdho kraje spolupracujeme tak6 na opravi{ch krajsk6 silnice vedouci

obci a takf na jejim majetkopr6vnim narovnitni. V uplynul6m roce 2017 se podaiilo provdst lok6lni
opravy v 6seku od autobusovd todny Moravan aZ k autobusov6 todnE v sousedni obci Ka5ava. Mimo to
bylo na opravovandm riseku v katastru obce provedeno zamEieni a zapo(ato majetkoprivni narovnitni.
Uvedenfm narovn6nim Zlinsl<y kraj vykupuje od fyzicblch osob 66sti pozemkti, na nichL je krajsk6
silnice situov6na a naopak nepotiebn6 Eristi sv6ho pozemku v blizkosti silnice beztrylatnE piev6di do
majetku Obce Podkopn6 Lhota. S majetkovfm sprilvcem krajsk6 silnice je takd piedjednano, Le
zamiliovbni silnice bude provedeno v cel6 obci, aby byl tento nedostatek zminulosti odstrandn, coZ
samoziejmd piispEje tak6 k dal5(m souvislej5im oprav6m komunikace v intravil6nu obce.
V roce 2018 se chceme zamiliit na majetkopr6vni narovnfvbni komunikaci v intravilfunu obce. Mnoho
mistnich komunikaci a takf nEkterd riEelovd komunikace leZi na pozemcich soukromjch vlastnikri.
Abychom tento nedostatek odstranili, budeme prov6d6t zam5ieni komunikaci a oslovime vlastniky
uvedenfch pozemkri s Z6dosti o smEnu, piipadnd vykoupeni Eitsti pozemkfi, na nichZ se obecnf
komunikace rtachiaeji. Po majetkopr6vnim narovnSni komunikaci bude moci obec zcela ie5it jako
vlastnik a sprdrvce, na zilklad1 Vyhl65ky E. 104/1997 Sb., tidrZbu a opravy komunikaci. Majetkopr6vni
narovn6ni piispEje takd k souvislym opravitm komunikacf, nebot' bude moZno financovat opravy
z evropsh.fch di n6rodnich dotadnich prostiedkt. V roce 2017 jsme pkinovali opravu n6kolika risektr
obecnich komunikaci. Za tim ridelem jsme si nechali prov6st cenovd nabidky od n6kolika spolednosti,
kterd se opravami a budov6nim komunikaci zabyvaji. Cenov6 nabidky v5ak byly tvoieny v obdobi
kvEten-iijen a n5klady na opravu stanovenych riselcu byly dle na5eho nizoru piili5 vysok6. Proto jsme
od oprav komunikaci vroce 2017 upustili a budeme jednat smoZnfmi zhotoviteli jii:nyni zalbtkem
roku, kdy je men5i vyliLeni pracovnich strojfi neL v sez6n6 a celkov6 kalkulace n6kladtr budou pro obec

mnohem piizniv6j5i. U oprav pliinujeme mimo obecni prostiedky vyuLit takd slibeny materiill od
poiadatele Barum Czechrally Zlin, ktery obec ziskala jako protihodnotu za omezeni obdanri a po5kozeni
komunikaci v prub6hu koniini akce Barum rally 2016.
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Pii kontrole

dokumentace vodovodu jsme narazlli na skutednost, Ze d6st vodovodniho iridu - tlakov6
vyrovn6vaci nbdrL s rezervo6rem nachizejici se uprostied obce v lokalit6 ,,Na Drah6ch" nad rodinn;fm

domem sd.p.71, neni situovdnana obecnim pozemku. Uveden6, yzemi d6stednd zapu5tEn6 stavba,
vybudovan6 v letech 2000 - 2002leZi na pozemcich soukromfch vlastnikri a neni zanesena v katastru
nemovitosti. V soudasn6 dob6 m6me jli. pozemek rezervo6ru zamEien a zahijime jedn6ni s majiteli
pozemkri o jejich odkoupeni. JelikoZ se jednS o veiejnj vodovod - stavbu urdenou k veiejndmu uLivini
v5emi obdany, rridi bychom majetkopriivni stav narovnali a uveden6 pozemky bud'smdnn;fm zptrsobem,
piipadnd vykoupenim nabyli do majetku obce.

Finandni kondice na5i obce je v soudasnosti takov6, Ze jsme schopni zbllnych prostiedktr doplatit
ve5ke4f soudasny zbyvajici dluh ve W!;i 2 104 51 7 K(, aje5tE hospodaiit s piebytkem. To by niim v5ak
neumoZf,ovalo realizovat v'.i5e zminilnf akce a proto budeme pokraEovat cestou rozloZeni spli{tek a
kaldf rok se snaZit v obci nEco zbudovat di zhodnotit. Na z6vEr bychom riidi uvedli, Ze v5echny
informace v bilandni zpriwl obsaZend se opirajf o listinn6 podklady, tak1e je mohnl do nich na zikladd
Zddosti samoziejm6 nahlddnout.

Timto tak6 dEkujeme zastupiteltim za jejich dobrou a zodpovEdnou pr6ci.

Jm6nem zastupitelstva obce Podkopn6 Lhota bychom Y6m r6di v roce 2018
a fspdchy

jak v osobnim, tak pracovnim ZivotE.

Ing. Ma
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