PŘÍVĚTICKÝ
Ročník: 11.; číslo: 1
ZPRAVODAJ
(březen 2021)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, máte v ruce první číslo roku 2021 našeho zpravodaje. Čtvrté číslo jsem
začínala přáním, abychom prožili méně náročnou zimu než byl podzim. Bohužel mé přání se
nevyplnilo, covid je tu stále s námi a mně osobně je velmi úzko. Nějakým přáním pro
nadcházející jaro radši nezačínám. Akce pro letošní rok zatím neplánujeme žádné, jsem
z toho slušně napsáno „rozmrzelá“, bojím se o život v obci, o to, že se lidé přestanou scházet
a povídat si. Bojím se toho, že se sobě začnou vyhýbat. To je to, co mě v současné chvíli
hodně trápí a co mě na klidu nepřidá je, že v poslední době jsem musela řešit stížnosti –
jednu anonymní, kterou jsem řešila za obec jako starostka a jelikož se týkala mé rodiny a mé
osoby, tak i osobně. Bohužel dodnes nevím, komu jsem vlastně psala, jediné, v co věřím je
to, že se s dotyčným anonymem často potkávám. No a aby toho nebylo málo, tak na obec
byla doručena stížnost, skoro na vše, krámem počínaje a utrácením obecních peněz konče.
Stížnost byla tentokrát podepsaná, podepsaný byl člověk, který zastupoval občany, které?
To nevím, odpověděla jsem písemně a slíbila jsem, že svoji odpověď zveřejním ve
zpravodaji. No a teď si říkám: „ Proč vlastně, proč budu někomu zhoršovat náladu v tak
mizerné době?“ Odpověď nezveřejním, můžete přijít na úřad a dám Vám jí přečíst. Prosím
občany, kteří se chtějí na něco zeptat, nebo mají potřebu si stěžovat, dělejte to na úřadě,
pište mi, volejte apod…. od toho jsem tady. Nestěžujte si bokem, to se přeci nedělá.
Vážení občané, od ledna probíhá rekonstrukce hasičárny, dělá se přípojka vody, přípojka
kanalizace, sociální zařízení, mění se okna, vrata, udělají se nové podlahy a také nové
topení. V současné chvíli jsme před dokončením a moc si přeji, aby „covidová“ situace
dovolila a mohli jsme spolu s našimi hasiči udělat den otevřených dveří a všem to ukázat.
Začátkem března jsme nechali opravit nejhorší výmoly na Hůrce a na návsi. Letos ještě
chceme opravit fasádu na hospodě. Také se nám někdo nehezky „podepsal“ na kapličku,
ráda bych, aby se to letos opravilo, a velký problém je s víceúčelovým hřištěm, je tam nutné
vyřešit opravu povrchu. Připravuje se oprava vodovodu – výměna šoupat a zemních armatur.
Za vykopaná místa na návsi U Zvoničky a zastavení práce se omlouvám, ale co myslíte, že
do toho zasáhlo?
Vážení občané, ještě připomínám úhradu za vodné za rok 2020, mělo by být zaplaceno
do 30. 6. 2021. Prosím při odkládání bioodpadu dodržujte jeho důsledné třídění na větve a
trávu, listí. Nemíchejte bioodpad v kontejnerech. Pravidelně to kontrolujeme a musím
konstatovat, že je tam pořádek a mám z toho radost. Ovšem u kontejnerů na tříděný odpad,
tak tedy pořádek moc není. Chtělo by to úpravu místa, kde kontejnery stojí, i o tom jsme už
v zastupitelstvu mluvili, a v současné chvíli se „blýská na lepší časy“. Zastupitelstvo totiž na
svém jednání dne 10.3. schválilo nabídku na odkoupení pozemků na návsi. Tyto pozemky
měly majitele, který cca před 60 lety zemřel. Nedávno proběhlo dodatečné dědické řízení.
Nový majitel tyto pozemky nabídl obci k odkoupení a obec jeho nabídku přijala. Kupní cena
je 350 000,- Kč. Možná to někoho ohromí, ale ty pozemky zabírají půl návsi, nemůžeme si
dovolit nabízené pozemky nekoupit. Zaplatíme to z kompenzačního příspěvku, který jsme
obdrželi od státu v červenci 2020 a dosud je na účtě v ČNB.
Vážení občané, přeji Vám hezké jaro a přeji všem mnoho zdraví.
Marcela Judlová
DOTACE 2021
Tak jako každý rok i letos se snažíme využít dotace a zažádat o ně. V letošním roce bylo
požádáno o:
412 000,- Kč na změnu systému vytápění budovy obecního úřadu (místo akumulaček, máme
v plánu udělat topení a instalovat tepelné čerpadlo. Předpokládané snížení ročních nákladů na
elektriku v budově OÚ je ze 90 000,- na polovinu).

30 000,- podpora na zachování prodejny v naší obci (již 4. rokem žádáme)
Před podáním je připravena žádost na umístění ukazatele rychlosti na silnici z Bezděkova.
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4.
2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

FINANCE OBCE
Zůstatek na účtu v KB k 27. 3. 2021 je 1 663 565,08 Kč
Zůstatek na účtu v ČNB k 28. 2. 2021 je 364 675,37 Kč
Výše úvěru k 28. 3. 2020 je 2 472 515,01 Kč (oprava obecního sálu)
Hotovost v pokladně k 10. 3. 2021 je 139 121,- Kč
PŘIPRAVUJEME
21. 4. 2020 – jednání zastupitelstva v obecním sále od 18:00 hodin

KONTAKTY OBCE
email: obec@privetice.cz, starostka@privetice.cz, ucetni@privetice.cz
pevná linka: 371785386;mobilní tel.: 724181255 (starostka), 724181256 (místostarostka);
internetové stránky: www.privetice.cz
datová schránka: sucay8y

