Vážení občané,
na začátku roku 2017 bychom rádi zhodnotili práci obce a zastupitelů v první polovině
volebního období.
A co všechno se povedlo, pro Váš spokojenější a pohodlnější život?
• Byl zakoupen nový kvalitnější diktafon na pořizování zvukového záznamu z jednání
zastupitelstva obce. Občané mají od letošního roku možnost si záznam poslechnout
přes internet z pohodlí svého domova.
• 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.
Nově byl pořízen kontejner na ukládání drobného kovového odpadu, který byl umístěn
naproti obecnímu úřadu. Tímto také děkujeme všem občanům, kteří řádně třídí odpad.
• V obci v loňském roce byli zaměstnáni čtyři veřejně prospěšní pracovníci. I když si to
někteří občané nemyslí, odvedli pro obec velké množství práce např.: Odvodnění části
bytového domu čp. 239 a Sokolovny, v budově základní školy byla s jejich pomocí
zhotovena nová vodovodní přípojka, bylo provedeno odvodnění části budovy včetně
pročištění dešťové kanalizace. Také provádějí sekání trávy, průřez keřů a stromů,
odklízejí spadané listí nově zakoupeným vysavačem a uklízejí odpadky v obci po
občanech, kteří neumějí správně využít popelnice a kontejnery.
• Byl zhotoveno nové schodiště do budovy obecního úřadu včetně bezbariérového
přístupu.
• Bylo ukončeno zasíťování šesti nových stavebních parcel v lokalitě Staré Město – Jih
včetně vybudování dočasných komunikací. Dvě parcely už byly prodány novým
stavebníkům.
• Jistě jste si všimli nově opraveného sociálního zařízení ve zdravotním středisku a
rekonstruované chodby u ordinací lékařů.
• Také jsme dali spravit zídku na místním hřbitově. Nejednalo se o kompletní
rekonstrukci pouze o dílčí opravu, která zajistí, aby se zeď hřbitova nerozpadala.
Opravena byla také vstupní brána.
• Zastupitelé mysleli také na bezpečnost občanů. Na vjezdech do obce od Moravské
Třebové a od Třebařova byly umístěny rychlostní radary, které měří aktuální rychlost
projíždějícího vozidla. Doufáme, že řidiči, kteří projížděli obcí nepřiměřenou
rychlostí, po rozsvícení červeného čísla zpomalí. U školy bylo vyměněno zábradlí za
nové a bylo prodloužené až k přechodu pro chodce.
• Zpevněny byly dvě místní komunikace.
• V obci proběhla další etapa výměny vodovodního řadu.
• Postupně probíhá prodej a odkup částí pozemků, tak aby byly zpřesněny katastrální
hranice mezi soukromými zahradami a místními komunikacemi.
• Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku na zachování provozu autobusové linky
Žamberk – Brno do března 2017.
• V části obce Petrušov proběhly oslavy 700 let od první zmínky o obci.
• V části obce Radišov a u okálů ve Starém Městě byly umístěny nové reproduktory
místního rozhlasu.
• V roce 2016 byla zahájena výstavba technického zázemí pro komunální techniku.
Jak byly využity peníze v obecním rozpočtu?
• Byla uhrazena splátka jistiny na splaškovou kanalizaci ve výši 2 462 400 Kč.
• Do školy bylo investováno 800 000 Kč na provoz zařízení, 71 000 Kč na pořízení
nových stolů a židlí do školní jídelny a 47 209 Kč na sportovní činnost, pitný režim,
sešity a papíry a příspěvek na jízdné dojíždějícím žákům základní školy. 111 000 Kč
bylo vloženo do oprav budovy základní školy.
• V Sokolovně byla opravena střecha nad jevištěm v částce 100 000 Kč.

•

V letošním roce jsme také investovali do oprav dvou místních komunikací v celkové
ceně necelých 140 000 Kč.
• Byly pořízeny rychlostní radary za částku 122 370 Kč.
• Bylo provedeno zasíťování stavebních parcel a stavba dočasné komunikace v lokalitě
Staré Město – Jih, 1. etapa v ceně díla je 2 387 000 Kč.
• Obec investovala do oprav a výměny oken v bytovém domě čp. 239 celkem 183 000
Kč.
• Za obecním domem čp. 67 došlo k recyklaci rozpadlé části zdiva v částce více než
100 000 Kč.
• Do rekonstrukce a oprav ve zdravotní, středisku bylo investováno 491 000 Kč.
• Opravy, údržba, odvoz hřbitovního odpadu a sondy na hřbitově si z obecního rozpočtu
vyžádaly částku více než 303 000 Kč.
• Za likvidaci veškerého odpadu v obci jsme zaplatili v roce 2016 540 000 Kč.
• Provoz kanalizace včetně odvozu kontaminovaného kalu si vyžádal částku necelých
970 000Kč.
• Obec Staré Město přispívá na provoz Charity v Moravské Třebové 30 000 Kč a
Mysliveckému spolku Staré Město 20 000 Kč.
• Z rozpočtu obce čerpají i další organizace většinou sportovního 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?
• V letošním roce plánujeme zhotovení nových fasád na budovách Sokolovny a
zdravotního střediska.
• Připravuje se výstavba nového vodovodního řadu v Bílé Studni, nový plynovodní řad
včetně výměny vodovodního řadu v uličce pod kostelem a další etapa výměny
vodovodního řadu u Sokolovny.
• Je připravován projekt na výstavbu nového chodníku od školy směrem na Petrušov a
Dětřichov. Úspěch akce bohužel vázne na neochotě staroměstského občana prodat část
jeho pozemku přilehlého ke komunikaci potřebného k výstavbě.
• Plánujeme doplnění herních prvků v zahradách MŠ a ZŠ a kompletní výměnu herních
prvků v dětském koutku sportovního areálu. Stávající prvky budou využity v jiné části
obce.
• Byla zpracována studie na zřízení venkovní učebny při budově ZŠ.
• V roce 2017 bude dokončena stavba technického zázemí pro komunální techniku.
• Do Radišova je plánována výměna svítidel.
• Bude kompletně zrekonstruován propadlý chodník od obecního úřadu, podél plotu u
Fibichových.
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 a také paní Jitku Pinkavovou, která se
podílí na organizaci vítání nových občánků. Poděkování patří také dobrovolným hasičům za
jejich rychlé zásahy.
Všem obyvatelům Starého Města a jejich rodinám přejeme v roce 2017 hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a životního elánu.
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