Bilanční zpráva za rok 2015
Vážení občané, tak jak je zvykem v mnoha jiných institucích, rád bych se i já jako starosta obce
ohlédl za uplynulým rokem a zhodnotil vše, co nám občanům rok 2015 přinesl. Jednotlivé hlavní
úkoly, které byly ve volebním programu Sdružení nezávislých kandidátů pro správný směr obce
Podkopná Lhota a podařily se nám prosadit a uskutečnit, dovolím si uvést v následujících bodech.
 refinancováním - sloučením 2 dluhů do jednoho: (dluh za vodovod finančnímu úřadu a dluh
za plynovod společnosti RM-GAS) ušetřila obec cca 580 000 Kč a podařilo se tak dosáhnout
splácení dluhu v menších částkách s nízkým úrokem, čímž se zabezpečilo dostatečné
množství finančních prostředků rozpočtu potřebných k udržení běžného chodu obce –
splátky rozloženy do 31.12.2022
 v souvislosti se zavedením refinancování se nám podařilo zrušit zástavní právo na 174
obecních nemovitostech dosud zastavených z důvodu zadlužení obce
 provedli jsme rekonstrukci a znovuzprovoznění prodejny smíšeného zboží – na rekonstrukci
prodejny obec vynaložila 156 646 Kč (připojení budovy na veřejný vodovod, nová
elektroinstalace a osvětlení, vymalování a drobné stavební úpravy…) – splněn slib
z volebního programu
 jelikož je otopná soustava v budově obchodu v havarijním stavu, požádali jsme Krajský úřad
o finanční podporu k odstranění havarijního stavu. Krajský úřad však žádosti nevyhověl,
důvodem bylo i poskytnutí daru ve výši 820 000 Kč v roce 2011 na částečnou úhradu dluhu
za vybudování plynovodu. Pro řešení celé situace je v současné době zpracovávána
projektová dokumentace plynové přípojky a otopné soustavy – v řešení
 vydání obecně závazné vyhlášky OZV č.1/2015 o odpadech včetně nového plánu
odpadového hospodářství; došlo k rozšíření sběrných míst druhotných surovin + úprava
okolí kontejnerů určených pro chataře – splněn slib z volebního programu
 osvětlení obce v nočních hodinách (roční náklady se provedeným opatřením zvýší o cca
14 000 Kč) – splněn slib z volebního programu
 pořízení odpovídající techniky k zimní údržbě – zakoupení multifunkčního pracovního stroje
DAKR se sněhovou frézou v částce cca 60 000 Kč + zakoupení 5 ks nádob na zimní posyp
včetně posypového materiálu - splněn slib z volebního programu
 zamezení poškozování obecních pozemních komunikací těžkou technikou – v řešení
 podpora nezaměstnaných zapojením do veřejně prospěšných prací – od 1.12.2014 do
31.10.2015 bylo zřízeno pracovní místo, na které obec získala příspěvek přes 200 000 Kč –
splněn slib z volebního programu
 ve spolupráci se společností Lesy ČR se podařilo provést vyčištění horní části koryta potoku
Kopná a vyměnit rozpadlou dřevěnou lávku u retenční nádrže (známé jako rybník). Zároveň
byla provedena prohlídka nejvíce poškozených částí koryta potoku Kopná a pro ty se nyní
zpracovává projektová dokumentace k opravě
 od původců poškození účelové komunikace vedoucí k Bačům se podařilo vybrat finanční
prostředky ve výši 140 000 Kč, které byly následně profinancovány do oprav – na tyto
opravy se nepoužily žádné finanční prostředky obce
 z obecních prostředků se vyčlenilo 125 000 Kč, které byly použity na opravu nejvíce
poškozených úseků účelových komunikací zajišťujících příjezd k jednotlivým rodinným












domům. Pro rok 2016 bude v rozpočtu na opravu povrchů účelových komunikací vyčleněna
částka minimálně 150 000 Kč.
ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se podařilo provést opravu některých
velmi poškozených úseků pozemní komunikace č. 4893 - státní silnice, vedoucí přes naši
obec. Na přelomu měsíce listopadu a prosince jsme Ředitelství silnic Zlínského kraje
požádali o opravu dalších poškozených úseků v obci zařazením do plánu oprav na rok 2016.
pro zajištění odpovídající kvality pitné vody byl zakoupen vysokotlaký čistič v hodnotě
12 000 Kč – bude využíván při pravidelném čištění vodojemu
společnosti Satturn jsme doplatili zbývající dluh ve výši 100 000 Kč, (dluh za vybudování
kabelové televize z března roku 2003)
společnosti Fagus a.s. byl uhrazen nedoplatek zbývajícího dluhu ve výši 100 476 Kč –
společnosti Fagus a.s. dlužila Obec Podkopná Lhota uvedenou částku za hřiště, které od ní
v roce 2002 koupila
věřiteli obce - Komerční bance (jediný současný věřitel Obce Podkopná Lhota) se podařilo
za období od dubna 2015 do 31.12.2015 pravidelnými splátkami snížit dluh o 351 000 Kč,
přičemž v listopadu letošního roku jsme provedli mimořádnou splátku ve výši 100 000 Kč,
takže z původního dluhu 3 450 000 Kč zbývá splatit částku 2 999 000 Kč.
22. října 2015 byly na Okresním soudu ve Zlíně všemi stranami podepsány zpětvzetí žalob a
také dohoda o narovnání vzájemných právních vztahů.
30. října 2015 pak vydal Krajský soud v Brně usnesení o zastavení soudních řízení, které by
mělo v současné době nabýt právní moci. V lednu 2016 lze předpokládat, že Obec Podkopná
Lhota obdrží od Sportovního klubu Podkopná Lhota na základě soudního smíru částku ve
výši 1 100 000 Kč. Vlastníkem fotbalového hřiště včetně kabinového zázemí tak bude stejně
jako doposud v katastru nemovitostí zapsaný Sportovní klub Podkopná Lhota,
jehož předsedou je pan Vladimír Podéšť.

Vyjmenované body považuji za hlavní úkoly, které se nám podařily v roce 2015 zrealizovat.

Tímto bych chtěl moc poděkovat nejen všem zastupitelům, kteří obětovali svůj čas a přiložili ruku
k dílu, aby podpořili, řekl bych ryze pozitivní vývoj obce, ale taky všem občanům, kteří se snaží,
aby naše obec vzkvétala. Děkuji všem lidem, kteří nejsou lhostejní k dění obce a pomohou
k dobrému třeba byť tím, že udržují pořádek a čistotu na veřejných prostranstvích. Vždyť obec
Podkopná Lhota není jen název místa, kde my-občané této obce bydlíme, ale je to především název
komunity lidí, která na tomto území žije. Proto se společně snažme, aby život nás občanů obce
Podkopná Lhota spěl k lepšímu. K lepším mezilidským vztahům i prostředí.

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce Podkopná Lhota popřál do roku 2016
hlavně zdraví, štěstí a úspěchy jak v osobním, tak pracovním životě.

Libor Baďura
starosta obce

