Vážení občané,
na začátku roku 2018 bychom rádi zhodnotili práci obce a zastupitelů za rok 2017
a seznámili Vás s provedenými investicemi a opravami v naší obci.
Pokračovaly investice do inženýrských sítí:
- Byla vyměněna část vodovodního řadu a provedeno zokruhování od mateřské
školy, kolem Sokolovny až po č.p. 135. Akci podpořenou Pardubickým krajem
ve výši 585 000 Kč a obcí ve výši 591 000 Kč provedl Skupinový vodovod
Moravskotřebovska. Celková investice byla ve výši 1 176 000 Kč.
- Další etapa výměny vodovodního řadu od č.p. 111 po č.p. 92 (ulička pod
bytovkou) byla v hodnotě 1 086 000 Kč, z toho 546 000 Kč financovala obec
a 540 000 Kč bylo uhrazeno Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska
z dotace Pardubického kraje.
- Na žádost občanů z roku 2016, proběhla výstavba STL plynovodu včetně
přípojek pro 7 rodinných domů a jeden bytový dům v celkové délce cca 170 m.
Tato investice si vyžádala částku 1 043 000 Kč. Celé bylo hrazeno z vlastních
zdrojů obce.
- Stále probíhá prodej a odkup částí pozemků, tak aby byly zpřesněny katastrální
hranice mezi soukromými zahradami a místními komunikacemi a poté se
mohlo započít s jejich opravami. Nutné budou i navazující výměny veřejného
osvětlení.
- Občané, kteří navštěvují Sokolovnu, si jistě všimli nových oken a dveří, které
citelně zabraňují únikům tepla z budovy. Akce, při které bylo vyměněno 30 ks
otvorových prvků a opravena omítka v ploše cca 200 m2 byla v ceně 496 000
Kč. Obec obdržela dotaci z Pardubického kraje ve výši 110 000 Kč.
- Obec se stále více snaží o soběstačnost v likvidaci odpadu a zimní údržby
komunikací a chodníků. Za tímto účelem bylo zakoupeno komunální vozidlo
MITSUBISHI FUSO v hodnotě 2 457 000 Kč s příslušenstvím, které tvoří
sněhová radlice (179 000 Kč), sypač vozovek (357 000 Kč), 5 kusů kontejnerů
o objemu 9 m3 (každý 48 400 Kč), 1 kus kontejneru o objemu 6 m3 za 42 350
Kč a 2 kusy kontejnerů o objemu 3 m3 (každý 36 300 Kč).
- Pro sportovní areál byl v květnu 2017 zakoupen travní traktor v hodnotě
230 000 Kč. Traktor není využíván pouze ve sportovním areálu, ale také při
sekání větších ploch v obci.
- V obci vloni bylo po část roku zaměstnáno pět veřejně prospěšných
pracovníků. Na zaplacení jejich práce obdržela obec dotaci od Úřadu práce ve
výši 438 911 Kč. Byli pro obec přínosem, odvedli velké množství práce např.:
prováděli sekání trávy, průřez keřů a stromů, odklízeli spadané listí, uklízeli
odpadky v obci, také provedli všechny zednické a pomocné práce při opravách
sociálního zařízení v základní škole.
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- V lokalitě Staré Město – Jih byla vybudována část veřejného osvětlení
v hodnotě 72 000 Kč. Byly prodány další čtyři volné parcely novým
stavebníkům, a to za částku 1 089 300 Kč.
- V Radišově proběhla výměna svítidel veřejného osvětlení, náklad byl ve výši
110 000 Kč.
- Jistě jste si všimli nové fasády a opravy soklu na budově zdravotního střediska.
Do zateplení fasády, nové omítky a opravy soklu budovy na zdravotním
středisku obec investovala 1 083 000 Kč.
- V roce 2017 byla dokončena stavba technického zázemí komunální techniky.
Stavba byla započata v roce 2016. Celkové náklady byly sečteny ve výši
3 181 000 Kč, hrazeno z vlastních zdrojů obce.
- Místo značně zchátralé části obecní budovy č.p. 67 byl postaven nový
betonový plot včetně nových odstupňovaných základů a 2ks bran, v ceně
476 000 Kč.
- Byla provedena oprava části chodníku s komunikací směrem na Kolberk, která
stála obec 398 000 Kč. Na tuto rekonstrukci obci přispěla firma Drupork
Svitavy, a.s. částkou 22 000 Kč. Zároveň byly vyměněny tři stožáry veřejného
osvětlení včetně kabeláže v chráničce v ceně 69 000 Kč.
- V závěru roku byla provedena úprava parkovací plochy před obecním úřadem,
která navazuje na opravený chodník. Rekonstrukce si vyžádala částku 399 000
Kč.
- Zpevněna byla část místní komunikace v Petrušově v chatové oblasti za 36 000
Kč.
- Z podnětu našich občanů – seniorů zastupitelé schválili od prosince 2017
náhradu dárkových balíčků pro jubilanty a vánočních balíčků pro seniory starší
75 let za finanční poukázky. Tyto mohou majitelé uplatnit při nákupech
v místním obchodě.
- Obec se i v roce 2017 aktivně věnovala otázce zápachu z firmy Drupork.
O pomoc s řešením tohoto problému starostka postupně požádala:
MěÚ Moravská Třebová, Odbor životního prostředí – sdělili, že v této
žádosti nemají žádné kompetence.
Česká inspekce životního prostředí – 3. 8. 2017 provedla neohlášenou
kontrolu, na které nezjistila porušení zákona
KÚ Pardubického kraje, Odbor životního prostředí – od 21. 2. 2017 do čtyř
let má KÚ povinnost provést přezkum integrovaného povolení, slibují, že
přednostně budou provedeny přezkumy u zařízení, kde byly podávány
opakované stížnosti.
Hejtman Pk JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – obrátil se s žádostí na MŽP
ministra Mgr. Richarda Brabce, aby v rámci svých možností prosadil
právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší. Ten odkázal na současné zákony
a dotační tituly pro provozovatele zařízení, které zápach způsobují.
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Senátor Mgr. Radko Martínek – osobně s paní starostkou navštívil ředitele
firmy Drupork a apeloval na něj, aby sdělil, jak zamezí nebo sníží
množství zápachu, které se obcí šíří. Ředitel informoval o plánech na
změnu systému odvádění kejdy a způsobu větrání. Sdělil, že tyto úpravy
nemohou provést z důvodu stavební uzávěry u farmy ve Starém Městě.
Nákup praček vzduchu v plánu není.
Ochránce veřejných práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. – vyžádala si
veškerou dokumentaci ohledně problému, dosud se neozvala.
A ještě pár finančních údajů:
- Za likvidaci veškerého odpadu v obci jsme v roce 2017 zaplatili 569 000 Kč,
i přes to zůstala částka za odvoz komunálního odpadu nezměněna. Od roku
2011 se drží na 450 Kč. V obci nadále probíhají sběrné dny a vznikla nová
místa, kde je možné ukládat odpad ze zahrad. Jedno se nachází na Kolberku
u Druporku, druhé naproti bývalé hospodě u křižovatky na Petrušov a další
v Radišově.
- Byla uhrazena splátka jistiny na splaškovou kanalizaci ve výši 2 103 293 Kč.
Úvěr bude doplacen v roce 2020.
- Škole byl poskytnut příspěvek na provoz, vybavení, sportovní činnost, pitný
režim, sešity, papíry a příspěvek na jízdné dojíždějícím žákům základní školy
ve výši 897 315 Kč. Cca 115 000 Kč bylo vloženo do oprav sociálního zařízení
základní školy.
- Hasičská výjezdová jednotka v loňském roce zakoupila od města Rokytnice
nad Jizerou ojeté hasičské auto KAROSA CAS K 25-L 101 za 550 000 Kč.
Tento nákup byl financován prodejem hasičského auta Volvo FL614 - 200 000
Kč, dotací od Pardubického kraje ve výši 150 000 Kč a 200 000 Kč
zainvestovala obec.
- Na provoz a akceschopnost hasičské výjezdové jednotky obec obdržela dotaci
od Města Moravská Třebová ve výši 600 000 Kč, od Pardubického kraje
279 000 Kč.
- Provoz kanalizace si vyžádal částku necelých 528 000 Kč. Stočné bylo
schváleno zastupitelstvem ve výši 39,10 Kč/m3, i přes to, že skutečné náklady
jsou 63,25 Kč/m3.
- Obec Staré Město přispívá na provoz různých organizací, v letošním roce to
bylo částkou 87 500 Kč pro Charita v Moravské Třebové, Mysliveckému
spolku Hubert Staré Město, TJ Staré Město, Sdružení dobrovolných hasičů
Staré Město.
- Obec přispívá z rozpočtu i jednotlivcům, zejména na sportovní činnost. Mezi
ně byla rozdělena v roce 2017 částka ve výši 40 000 Kč.
- Peníze formou daru na obědy pro bývalou zaměstnankyni obce, a to ve výši
8 250 Kč a také na uspořádání akce Čarodějnice v Radišově ve výši 5 000 Kč.
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Jaké jsou plány do dalšího roku?
- V letošním roce plánujeme zhotovení nové fasády a opravu soklu na budově
mateřské školy.
- Je připravena výstavba nového vodovodního řadu v Bílé Studni, rozpočtové
náklady cca 1 500 000 Kč, bez dotace.
- Výstavba školící místnosti v hasičské zbrojnici včetně výměny krytiny věže,
rozpočtové náklady cca 2 000 000 Kč včetně dotace od Ministerstva vnitra,
Města Moravská Třebová a Pardubického kraje.
- Je dokončován projekt na výstavbu nového chodníku od školy směrem na
Petrušov a k zastávce Bílá Studně, rozpočet se zpracovává.
- V letošním roce budou doplněny herní prvky v zahradách mateřské a základní
školy a kompletně vyměněny v dětském koutku sportovního areálu. Stávající
prvky budou využity v jiné části obce.
- Byl zpracován projekt venkovní učebny u základní školy, rozpočtové náklady
jsou ve výši 2 700 000 Kč včetně dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve
spolupráci s Místní akční skupinou Moravskotřebovska a Jevíčska.
- V plánu je oprava statiky krovu v Sokolovně.
- V obci probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré
Město a Petrušov. Úpravy řeší přístup majitelů k jednotlivým pozemkům a také
otevírají možnost pro získání pozemků na trasu cyklostezky.
- Obec zpracovává Strategický plán rozvoje, do kterého jste měli možnost
přispět vyplněním zaslaného dotazníku.
- Bude zpracován Lesní hospodářský plán pro období 2019 – 2028.
- Zastupitelstvo se snaží o zrušení zákazu pohřbívání na místním hřbitově.
V letošním roce se připravuje projekt k vnějšímu odvodnění hřbitova.
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.
Všem obyvatelům Starého Města, Radišova, Bílé Studně a Petrušova přejeme v roce
2018 hlavně hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu.

Jarmila Řezníčková
starostka

Mgr. Jolana Sejbalová
místostarostka
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