Vážení občané,
Je konec roku a my bychom rádi
zhodnotili práci obce a zastupitelů
v první čtvrtině volebního období.
Členové zastupitelstva se obměnili,
objevily se čtyři nové tváře a jistě
můžeme za všechny říci, že nám jde o
to, aby se obyvatelům naší obce žilo co
nejlépe.
A co všechno se povedlo, pro Váš
spokojenější a pohodlnější život?
- Na začátku roku 2015 došlo ke
změně
vzhledu
webových
stránek obce, které jsou přehlednější, a vy byste se na nich měli lépe orientovat.
- Zastupitelstvo schválilo v prosinci 2014 příspěvek 35 000 Kč na zachování
autobusové linky Žamberk – Brno. Stejnou částku poskytneme z rozpočtu obce i na
příští rok, takže spoj nebude zrušen.
- Vedení české pošty v letních měsících výrazně omezilo otvírací dobu místní pobočky,
aniž by tuto záležitost jakkoliv konzultovali se zástupci obce. K nápravě došlo až poté,
co místostarostka Jolana Sejbalová napsala a zaslala nesouhlasné stanovisko a
požadavek, aby se úřední hodiny pošty vrátily na původní hodiny.
- V roce 2015 se dařilo udržet stočné na stejné ceně jako v letech 2013 a 2014, tedy 32
Kč bez DPH.
- Také částka za odvoz komunálního odpadu se od roku 2011 drží na 450 Kč. V obci
nadále probíhají sběrné dny a vzniklo místo, kde je možné ukládat odpad ze zahrad.
Tím také děkujeme všem občanům, kteří řádně třídí odpad.
- V květnu proběhla obnova katastrálního operátu v území obcí Staré Město a Petrušov
(digitalizace intravilánu obcí).
- Ve stejném měsíci se konečně podařilo dokončit územní plán, který se jak červená nit
táhl předchozím volebním obdobím.
- V souvislosti se zkrácením pracovního úvazku místostarostky vzniklo na obecním
úřadě nové pracovní místo. Mnozí z Vás se už setkali s paní Markétou Lipovskou,
která se velice rychle zapracovala ke všeobecné spokojenosti.
Jak byly využity peníze v obecním rozpočtu?
- Byla uhrazena splátka jistiny na splaškovou kanalizaci ve výši 2 462 tis. Kč.
- V březnu proběhla rekonstrukce cisternové stříkačky T815 v celkové ceně 1 395 tis.
Kč včetně DPH. Město Moravská Třebová přispělo na opravu částkou 300 tis. Kč.
- V letních měsících proběhla v základní škole výměna kotlů za 202 tis. Kč včetně
DPH. V Sokolovně došlo k výměně nášlapné vrstvy podlahy, v ceně 679 tis. Kč
včetně DPH, na tuto akci získala obec dotaci od Pardubického kraje ve výši 100 tis.
Kč. Za 66 tis. Kč byla vyměněna část oken, 200 tis. Kč pak stála oprava části střechy
nad přísálím.
- V letošním roce jsme také investovali do oprav komunikací v celkové ceně 290 tis.
Kč. Byla opravena část silnice v Bílé Studni, v Radišově a u Dětřichova.
- Pro potřeby obce a jejích obyvatel byl zakoupen za 126 tis. Kč čelní nakladač a za
155 tis. Kč zadní podkopové rameno.
- Zastupitelstvo obce schválilo zasíťování stavebních parcel a komunikace v lokalitě
Staré Město – Jih, 1. etapa. Celková cena díla je 1 900 tis. Kč. Následně po schválení
byly za 630 tis. Kč prodány dva stavební pozemky.
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Obec Staré Město také přispívá na provoz Charity v Moravské Třebové. V letošním
roce to bylo 30 tis. Kč.
- Z rozpočtu obce čerpají i další organizace. Většinou jsou sportovně zaměření – např.
TJ Sokol Staré Město, Pohybové studio Heleny Gálové, Bílá stopa – psí spřežení.
Peníze formou daru šly i za konkrétními občany např. na sportovní činnost nebo
příspěvek na obědy bývalé zaměstnankyni obecního úřadu.
Jaké jsou plány do dalšího roku?
- Do konce dubna 2016 by mělo proběhnout zasíťování a stavba prozatímní komunikace
v lokalitě Staré Město – Jih, 1. etapa.
- Je naplánováno vybudování bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu.
- Byl vytvořen plán výstavby technického zázemí, kde bude možné umístit veškerou
techniku v majetku obce a také zimní posypový materiál. Stavba bude umístěna
v prostoru za obecním úřadem.
- Bylo zadáno vypracování Staré Město, Radišov - Studie odtokových poměrů a návrh
protipovodňových opatření, která řeší zároveň protipovodňovou nádrž.
- Je zadáno zpracování projektu v hodnotě 150 tis. Kč na výstavbu chybějících
chodníků v obci, na jeho základě by měla obec dosáhnout na účelovou státní dotaci.
- Obec zainvestuje výstavbu části nového vodovodního řádu, počítá s částkou 800 tis.
Kč.
- V rozpočtu se také počítá s investicemi do obecních budov – 200 tis. Kč na zateplení
stropů v ZŠ a MŠ, 500 tis. Kč na rekonstrukci WC a podlahy ve zdravotním středisku,
100 tis. Kč na výměnu radiátorů a opravu vazby střechy na Sokolovně.
- Pamatováno je na renovaci hřbitovní zídky.
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Chtěli bychom poděkovat všem zastupitelům, kteří aktivně pracují v komisích a výborech,
zaměstnancům obce a také občanům, kteří mimo své pracovní povinnosti dělají pro obec něco
navíc. Dovolte jmenovat např. pana Kumstáta, který se již několik let vzorně stará o obecní
knihovnu, paní Krejzkovou, která vede Vítací knihu, paní Pinkavovou s dětmi, za spolupráci
při vítání občánků a také paní Radku Báčovou, která se uvolila psát obecní kroniku.
Poděkování patří také dobrovolným hasičům za jejich rychlé zásahy.
Všem obyvatelům Starého Města a jejich rodinám přejeme v novém roce hlavně hodně
zdraví, štěstí a životního elánu.

Jarmila Řezníčková
starostka

Mgr. Jolana Sejbalová
místostarostka

2

