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Scházime se nad stránkami iiž l|. informačniho zpravodaje obecního úřadu v
Neubuzi. Uvodem Vám všem obecni zastupite|stvo V novém roce přeje
mnoho úspěchů, pevné zdravi, rodinné pohody a vzájemné úcty všech
oběanů'
ťjvodem obnoveného zpravodaje, ktený hod|áme v tomto roce čtvrt|etně ',ydávat uvedeme sti.učně Činnost obecniho iia'jil V
minulém roce. l přes hotovou smršt.korespondence příkazŮ' dotazniků a jiných byrokratichych arttk|u' i<leré bylo i.lutno 'vyi.idii.,
ooecn| Úřao se pustil do néko|ika invesitČniclr záméru. Jai<o prvni uxot by| pairnt v prevzeti sklá.]h} odPaůu na uilé hlrně a s tim
spojenou .,nistavt'u ekoiooických zařizeni a. sanaci' Dáie násletlova|o ,lokonČeni hňŠtĚ insta|ace Vody na obecnim Úiadu.
p|vnoÍil(ace skoty Vypomoc pn buciovani COV na MoŠtáme' znotoveni kanalEace a zpevnéni přÍjezdové komun|kace od
S|uŠovic, finanČnl přispěvek na pror|louŽeni ptYnovodu a r; neposlední řadě rozvod kabe|ové te|evize v chci Postucně brttceme
Čtenáře o iednot|twch investičníchakcich b|íŽe inforrnovat

Sktádka odpadů

Kabelová televize

Přes znaČnépot|Že a vyiednávání s dř|VéiŠlm provozovate|enl
MOVA S|uŠovice. Ok tJ' Z|in - Život' prostředim a hygienou bV|

Na základě informaci z oko|nich obci a Íirem jsme projev||i
rovnéŽ v nasi obci zá1enr o rozvod xabelové teievue'
Zorganzova| se předběŽnÝ pruzkum záiemcu a Ws|edek
napovic|a| abychom se váŽně totrto problematikou zabt1.la|i
Vybra|i isme firmu Sattl"lm z Ho|ešoira s kterou jsme probra|i
podrobnějši zá|eŽitosti ve věci 'oýstavby V závěru léta se
uspořáda|a veřejná schů;e ve venkovnim areá|u moštárny'
kde občanébyli s touto problematikou seznámenia podaii Ěi

v

Únoru minuiého roktt provoz skláclky nřevzat or'ecnIm
úřadern našíobce a s tirn spo1enÉ investorsfuí' |.lejedna|o se
;en o samotné převzetí. al€: i!a'",ně o u';edenÍ tetc eko|ogtcké
[lomDY do takového stavu. aby nevznik|y v da|ších|etech pak
J|Ž neřeóneiné naslecjlry. Hiavni otázkou byty Íinance.
Následovalo Wednáváni s MOVA S|uŠouce' v te doLlé jiŽ
teméř rozpad|e na a.s.. byly svo|ány jeonáni za přitomnosti

rÚznÝch institucÍ a dos|oria leštěnÍ kÍik na okr. Úřadě Z|ín.
Konečně Ítnančnizá|eŽitost by|a řešitelná Uče|ová dotace
2mil' kcrun a od odboru Žlvctniho prostřeci 4]c t!s' korun

na sanačni p;-áce bý uypracován v zavěru jiŽ
předeŠléhoroku s rozpočtem 7,5 mil' korun' Následova|o
Projekt

vyřizováni Územního rozhodnutí' majetkosprávní Vztahy, Vyněti

z púdniho fondu a J|nych nutnych zaleŽúosti. tsyto vyniáŠeno
výběrové ř|zení stavebnÍch Íirem. kde VÍtěZsful Ziska|y
Vodohospodářské stavby Veseli n' M a tak V Červenci se
započa|o se zemnimi pracemi Jako pruni btr|a u/budována
kana|izace kontaminov' voc ze sk|ádky kana|izace
povrchc..1ch vcd' pfije:dová komunik:ace pc.1 skládkit' byla
zaloŽena kamenná hráz na kterou 1e třet'a asi 1000mJ
kamene' SouČasne probihá vystarlba kanalEace nad
sk|ádkou pro odvod povrcno'"rlch troc! do vo':loteČe VŠernlnka
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lctei se v souČasnécobě nachází ll
hořansku. Současná investice převyšuje 2 rnil korun' lda
manipu|aČní dcmek

zák|adě rozřicliin.iÍ

íc''

;iii 'inlaŽ...ierii nám b'yia kráceria

u.otace o vice nez pui mi|iÓnu KÚiun a v |etošnim roce Žár]tié
dotace nebudou poslíýtnuty. lpťesto' Že 1sme měli přisiib *3 mii'

korun' iak nám bv|o oznámeno V Droslnc| na kontrohim
jednání A|e přesto přiDravujenre v neiřr|iŽŠích dnech iednáni
na ok U Z!ín za p'řitomnosti VŠechs llrn sou'/sejicictt
instituci' \'ys|edek jeclnánÍ však bucle asi negativnÍ. pro.to ř,ude

zřeimé nás|edovat oscDní intenience
zemědělství a Životniho prostřecí
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závazné přihláŠky' Na základě těchto přih|ášek íirma Satturn
s předběŽným rozpoČtem. Neby|a to
ma|á investice avŠak necntěliisme Čekat na da|Šl nárust cen
za kabeláŽ a zaťÍzeni. Provádély se ruzné příoravné práce
jako protlakové trubky a chr.ániČky. které zaiisti| pan Macík.
Zajistiiy se nnechanizmy pro vykopy v Úsecích' kce je bylo
moŽno pouŽít. Zima se brlíŽila a kabe|ů nebylo' Ceka|o se na
dodávku z KABLO - Bi.atisiava. V ten okamŽtk, 1ak pl.isia
zpráva o dodávce kabelŮ. započa|o se se zemnÍmi pracemi.
které obětavé řidi|pan Macik. Tam kde neby|o moŽno pouŽit
mechanamY' obČanéihned intenzivně zapoČa|i s ruČnim
vykopem. Práce probiha|a rych|e. nad očekávániÍy Sattum.
klerá 1eště dokončova|a práce v obci Pt.ovodov a mě|a
zpoŽdění nás|edkem neprovedených zemních praci' Jakmi|e
by|y provedeny úseky rnýkopú. hned se pokláda|y kabe|y a
občanépo zasypáni vrstvou písku a po|oŽení íÓlte převáŽně
ruČně zasypall výkopy hiinou. Toio vŠejiŽ prooÍhaio za
nepřÍznivého ooČasi, a|e snahou ne VŠechobČanu se ještě
vcas dokonČi|y zemni práce. aŽ na Úsek novostaveb na Bíié
h|ině a Částr tři ÚčastnikÚ v nofansku. kteři si ve svém úseku
neprorred|i ruční'rykop'l' Samotná montáŽ a zDrovcz'ně.í
by|o firncu pi.ovecleno skuieČně do vánrrČních s'..álku jak 1l
býo přis|íoena, za coŽ těmto pr.acovníkůmpatří dík a u:nani.
Závada. Kerá vznlk|a ; úseku ocl oocho'ju ile Všemině. byia
zapříČiněna vadným zesi|ovaČem. hiery dobře nepracova|
rrásierjkem Ve|kYcn ln|aŽu a cltrcané v tomto Úseku muse||
pťerráŽně pouŽít sWch televizních anten'

vypracovala pro1ekt

