O H L É D N U T Í
za uplynulým volebním obdobím

(2010 – 2014)
V OBCI NEUBUZ
Vážení spoluobčané,
tento týden končí čtyřletý mandát zastupitelstva, které jsme si v říjnu roku 2010 zvolili.
Zastupitelstvo pracovalo ve složení: Ing. Renata Zábojníková –
starostka, Miroslav Dubovský – místostarosta, Miroslav Gargulák,
Ivana Hynčicová, Milan Šebesta, Stanislav Tomšů a Petr Trunkát.

Když jsem před čtyřmi roky nastupovala do funkce starostky, byla
jsem plná elánu a nadšení. A spolu se mnou celé zastupitelstvo.
V komunální politice jsme až na jednoho nebyli žádní nováčci
a předcházející volební období se nám docela podařilo. Získali jsme dotace ve výši 5,5 mil. Kč na převážně „tvrdé“ projekty.
A měli jsme v plánu v započaté cestě získávání dotačních peněz
pokračovat. Situace na dotačním trhu se ale dost změnila. Kdo
nemá vlivného známého na správném místě, ten moc šancí nemá.
Snad se situace v nadcházejícím dotačním období zase zlepší.
Zvlášť poté, co z korupce a dotačních podvodů obvinili (i odsoudili)
spoustu úředníků a i některé politiky.
I přesto jsme na některé dotace dosáhli a pár projektů úspěšně
zrealizovali. A na ty záměry, na které dotační výzvy vypsány nebyly,
a chtěli jsme je realizovat, jsme použili obecní ﬁnance. Jednalo se
především o opravy a udržování obecního majetku.
Za tu dobu, co pracuji jako starostka, jsem se jen ujistila v tom,
že super infrastruktura a množství staveb a jiných hmotných věcí
není v tak malé obci, jako je Neubuz vůbec ta nejdůležitější věc.
Daleko důležitější je, aby sousedi spolu dobře vycházeli a nechodili
si stěžovat jeden na druhého. Aby se obec nevylidňovala a mladí
zůstávali v rodných domech. Aby lidi občas přišli na akce, které
pořádají spolky nebo obec a nenadávali, že se tu nic neděje. Aby
občané měli práci blízko bydliště a nemuseli za ní daleko dojíždět.
Abychom mohli šikovnost našich řemeslníků a živnostníků obdivovat na dílech v naší obci a ne třeba v Praze. Mrzí mě, že vztahy
mezi občany ochladly, že jeden druhého nezná, nepomůže, závidí
a některým novým spoluobčanům slouží dům jen k přespání.

OBEC NEUBUZ
Že nejsem sama, komu tyto věci vadí víc, než chybějící kanalizace
a vodovod, se projevilo i při zpracování obecní strategie v roce
2012. Strategie byla zpracována komunitním způsobem, tzn. že se
do její tvorby mohli zapojit všichni spoluobčané. Výsledky byly mile
překvapující. Hlavními prioritami byly mezilidské vztahy, patriotismus, vzdělávání, zaměstnanost, spolupráce s ostatními
obcemi, sportovní a společenské vyžití a až pak budování infrastruktury.
Priority obecní strategie jsme se snažili postupně naplňovat.
Byla založena Komunitní škola SOVA, která využívá moderně vybavenou budovu základní školy ke vzdělávání
dětí i dospělých v době, kdy neprobíhá výuka. K dalším
činnostem slouží i ostatní obecní prostory – společenská
místnost, hasičská klubovna i myslivecký areál. V areálu
základní školy byla za 850 tis. Kč kompletně zrekonstruována kuchyňka s jídelnou, kterou děti někdy využívají
i k výuce.
Společensko-sportovní areál Moštárna se postupně
modernizuje. Byla provedena rekonstrukce hospůdky,
příjezdová komunikace i parkovací plochy dostaly nový
asfaltový povrch, postupně se revitalizuje zeleň, bylo vybudováno nové oplocení. Fotbalisté provedli nátěry kabin, zábran
i tribuny.
V celé obci byly provedeny nátěry všech zábradlí kolem potoka.
Vnitřní prostory obecního úřadu byly zmodernizovány.
Zlepšuje se informovanost občanů – byly zřízeny nové webové stránky obce, které jsou přehledné, jednoduché na ovládání
a hlavně plné informací. Postupně zavádíme další moduly. Mobilní
verze webu a formulář, na kterém bude možno hlásit poruchy světel, rozhlasu a dalších závad a připomínek je poslední aktualizací.
Informace e-mailem rozesíláme už na více než 90 adres. Na úřadě
byla naistalována velká úřední deska a infonástěnka, na které se
vejde opravdu velké množství informací.
Aktivně se využívá institut veřejně prospěšných prací. Pracovníky
obce jsou pravidelně uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu
práce. Za volební období jsme získali na jejich plat dotaci téměř
360 tisíc Kč.
V oblasti infrastruktury se podařilo získat dotaci 580 tis. Kč (bude
vyplacena) na hydrogeologický průzkum. 100metrový vrt je už
hotový. Čerpací zkoušky potvrdily, že je velmi vydatný a čeká se
na výsledky rozborů kvality vody. Tento vrt lze použít jako vrt jímací, tzn., že jej bude možné použít jako základ budoucího obecního
vodovodu s vlastní vodou.
Projekt na odkanalizování obce je připraven. Je otázkou, zda plánovaných cca 40 mil. Kč zakopávat do země nebo využít možnosti
tzv. přiměřeného čištění, ke kterému se čím dál více u malých obcí
přiklání i Ministerstvo životního prostředí. Nejlépe bude počkat,
jak se vyjádří Evropská unie, která původně rozhodla, že všechny obce musí být odkanalizovány do konce roku 2015. Kde na to
obce vezmou peníze? Na to už nemyslela.

V oblasti životního prostředí jsme alespoň částečně splnili bod 5.4
strategického plánu – řešení bioodpadu. Do domácností bylo zdarma rozdáno 92 ks 900litrových kompostérů.
A co se týká priority 6 – Image obce, partnerství? Obec se velmi
aktivně podílí na práci v Mikroregionu Slušovicko i Místní akční
skupině Vizovicko a Slušovicko. Členy MAS jsou i hasiči a komunitní škola. Základní škola, komunitní škola, hasiči i fotbalisti dělají
obci velmi dobré jméno svými skvělými výsledky a výkony. Velkou
pochvalu jsme sklidili za organizaci Hejtmanského dne v roce
2011. Že k nám jezdí rádi hasiči na pohárovku netřeba připomínat.
Letošního 10. ročníku se zúčastnilo 47 družstev! O neubuzských
„Kancích“ se zmiňuje tisk i televize. Bez kulturního vystoupení žáků
naší školy se neobejde žádná akce v celém mikroregionu.
Strategický plán obce je zpracován až do roku 2028 a pro nové
zastupitelstvo bude velkým přínosem. Nemusí vymýšlet nic převratného, stačí se jen řídit tímto plánem, který si občané vytvořili
sami a je v něm vše, co si v obci přejí. Bodů ke splnění je v něm
dost a dost. Strategický plán je samozřejmě závazným obecním
dokumentem, stejně jako územní plán, který byl taktéž schválen
v roce 2012. Každá změna ve strategických dokumentech obce
musí projít řádným schvalovacím procesem.

Novému zastupitelstvu, které si zvolíme 10. a 11. října 2014 přeji
hodně úspěchů ve zvelebování naší obce a spoustu elánu při zdolávání překážek.
Ing. Renata Zábojníková, starostka

Pár bilančních čísel z uplynulého volebního období.
Hodnota obecního majetku k 30. 9. 2010
Hodnota obecního majetku k 30. 9. 2014
ZŮSTATKY OBECNÍCH ÚČTŮ
Stav k 30. 9. 2010
Stav k 30. 9. 2014
Získané dotace – viz tabulka.

Pro připomenutí pár fotograﬁí...

A co říci závěrem?
Na začátku bylo nadšení a elán. Pak přišlo vystřízlivění. Nechuť
bojovat s větrnými mlýny a lidskou arogancí a blbostí. Občas se
objevilo pozitivní nakopnutí v podobě pochvaly, že to děláme dobře. A znovu Vás lidská zlost a závist srazí k zemi. A zase se pomalu
hrabete nahoru a snažíte se dělat to, co od Vás lidi očekávají, tzn.
starat se o obec a o svoje lidičky. Děkuji všem zastupitelům, spolupracovníkům, spolkům i některým spoluobčanům za to, že dělali
co mohli, aby byli všichni spokojení. A že nebyli? To už tak na světě
chodí, že „není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem“. Děkuji
za pochopení, že ne vše se vždy podařilo.
A těm, kterým se pořád něco nelíbí, dám jednu radu. Zapojte se
do života obce a zkuste udělat něco pro své okolí, pro své sousedy,
pro děti, které tu vyrůstají. Zkuste to a uvidíte, že svět bude hned
veselejší.

Nejdůležitější akce a jejich ﬁnancování (Kč)
AKCE

celkové náklady

dotace

Školní jídelna a kuchyňka

854 245

431 000

Zlínský kraj

Územní plán

poskytovatel dotace

189 600

132 000

Zlínský kraj

Zpívání u stromečku

13 842

10 000

Zlínský kraj

Ochranné pomůcky SDH

44 518

26 000

Zlínský kraj

Poradenské služby – audit lesa

38 680

60 000

SZIF

Hydrogeologický průzkum

646 936

578 430

SFŽP

Kompostéry

233 100

207 600

MAS VaS + OPŽP

40 000

40 000

383 714

356 623

65 000

55 000

Strategický plán
Veřejně prospěšné práce
Cyklopoint
Oprava komunikací, odvodnění

806 000

Rekonstrukce Moštárna

506 479

Oplocení Moštárna
Opěrná zídka komunikace
CELKEM

NSVKŠ
Úřad práce Zlín
MAS VaS

66 000
119 645
4 007 759

33.197.119,- Kč
34.728.344,- Kč

ŘSZK 2 750 000 Kč
1 896 653

ohlédnutí 2010 – 2014

4.479.268,- Kč
4.741.607,- Kč

ohlédnutí 2010 – 2014

ohlédnutí 2010 – 2014

