Vážení spoluobčané,
další rok velmi rychle uplynul a do rukou se Vám opět dostávají
stručné a nejdůležitější informace o tom, co se nám v letošním roce
povedlo, co bylo potřeba řešit a co nás čeká v roce nadcházejícím. Mám
pro Vás dobré zprávy, které se týkají rekonstrukce krajských komunikací
v naší obci, ale zároveň s tím si uvědomuji, že nadcházející období pro
nás všechny nebude jednoduché. V letošním roce naši obec postihla
koncem července vichřice, která napáchala nemalé škody na obecním
majetku (nejvíce na víceúčelové budově), ale způsobila značné škody i
na nemovitostech některých našich spoluobčanů. Jsem velmi ráda, že v
takových těžkých situacích jsou tu pro nás naši dobrovolní hasiči, kteří
téměř tři dny bez přestávky pracovali na odklízení škod a pomáhali i
Vám, kteří jste to nejvíc potřebovali. Poděkovat touto cestou musím
stolanským fotbalistům i Vám ostatním, kteří jste ochotně sami nabídli
vlastní pomoc. Děkuji za celoroční spolupráci ZOD družstvu Stolany,
všem místním podnikatelům a firmám, vedení Sportovního klubu Stolany
a zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Stolany.
Příští rok nás čekají volby do zastupitelstva obce a věřím, že naše
vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.
Touto cestou Vám všem přeji krásné prožití svátků Vánoc, v kruhu
Vašich rodin a nejbližších přátel. Do nového roku 2014 především pevné
zdraví, plno štěstí, klidu a duševní pohody. Splnění Vašich tajných tužeb
a přání, ale i úspěchů ve všech činnostech, které vykonáváte.
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Informace o dění v obci Stolany v roce 2013
Z nejdůležitějších akcí tohoto roku je nutné uvést:
•
Opravy místních komunikací a přilehlých zpevněných ploch z
frézinku. Opraveny byly tři místní komunikace, řešené odfrézováním
původního povrchu, vyrovnáním a položením nového asfaltu. Vyrovnání
okolního terénu a zpevnění přilehlých ploch frézinkem. Celkové náklady
na opravy místních komunikací činily 908837,- Kč. Z toho 100000,pokryla dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
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Oprava chodníku u lávky za prodejnou. Neutěšený stav původního
chodníku nás donutil řešit situaci opravou a umístěním chodníku do
obrub, vyrovnáním terénu a úpravy okolí s výsadbou dřevin. Práce byly
prováděny ve spolupráci s místními občany (p. M.Horák, p. L.Pouč, p.
A.Halbich, p. M.Fečko). Veškeré náklady spojené s touto opravou,
terénními úpravami a výsadbou činily částku 83240,- Kč
Oprava střechy na prodejně. Vzhledem k dlouhodobým problémům se
zatýkáním dešťové vody do prostor prodejny, byla v letošním roce
provedena celková oprava střešního pláště na prodejně potravin.
Náklady spojené s opravou činily částku 238255,- Kč.
Opravy obecního majetku po krupobití a vichřici ze dne 27.9.2013.
Při této kalamitě došlo k rozsáhlým škodám především na víceúčelové
budově v areálu sportoviště. Silný vítr způsobil utržení střešní krytiny a
tím k devastujícímu zatečení dešťové vody do veškerých prostor
budovy. Voda zničila veškeré vnitřní vybavení, elektroinstalaci, stropy,
omítky.... Za pomoci dobrovolných hasičů a členů SK Stolany (ale i
dobrovolníků z řad občanů naší obce) bylo nutné provést v prvních třech
dnech odklízecí práce, vystěhování budovy, aby mohly být zahájeny
první nutné práce na odstranění havarijního stavu. Následně bylo
vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která opravy budovy provede.
Zároveň bylo zahájeno řízení o pojistné události. Do dnešního dne tato
pojistná událost není dořešena, pojišťovna (Česká pojišťovna) navrhla
nízké plnění s nímž nesouhlasíme a požadujeme plnění mnohonásobně
vyšší, takže se jednání stále prodlužují. Náklady na odstranění škody na
budově se vyšplhala na částku téměř 4. mil. Korun.
Další větší škoda vznikla na budově školy, kdy utržená střecha z
víceúčelové budovy poničila novou fasádu školy, plastová okna. Opravy
na budově školy byly dokončeny v první polovině září. Zároveň bylo
nutné řešit odstraňování poškozených a popadaných stromů v obci za
pomoci vysokozdvižné plošiny, našich dobrovolných hasičů a našich
občanů, opravy veřejného osvětlení, střešní krytiny na dřevěném
přístřešku na hřišti, střídacích kabin, oplocení hřiště odvoz odpadů na
skládku, odborné posudky stavu budov a náklady na tyto práce činily
částku téměř 300000,- Kč.

Pro rok 2013 byl schválen rozpočet obce v příjmech ve výši 3897000,Kč a ve výdajích ve výši 4630100,- Kč. Splátka úvěru ( úvěr do roku 2022) ve
výši 417000,- Kč a schodek rozpočtu ve výši 732200,- Kč měl být hrazen z
účtu obce.
K 30.11.2013 byl stav příjmů rozpočtu obce 5313274,- Kč a výdajů 4837137,Kč. Stav na účtech obce byl k tomuto datu 1689642,- Kč. V měsíci prosinci
2013 bylo na fakturách vyplaceno 1,5 mil Kč.
Obec Stolany dále obdržela ještě tyto dotace:
•
105000,-Kč na obnovu a údržbu obecních lesů
•
66000,- Kč pro JSDH na práce při povodních

Co nás čeká v roce 2014?
Rozpočet na rok 2014 byl schválen na veřejném jednání
zastupitelstva obce 9.12.2014.
Příjmy rozpočtu ve výši 4312400,- Kč, výdaje ve výši 5356300,- Kč, splátka
úvěru 417000,- Kč a 1460900,- Kč bude financováno z prostředků na účtech
obce.
Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a opravách na
víceúčelové budově. Což budou největší položky, které budeme muset z
rozpočtu obce vyčlenit.
Nejdůležitější a náročnou akcí, která naši obec čeká, je rekonstrukce
krajských komunikací procházejících obcí Stolany.
Investorem akce je Pardubický kraj a po posledním jednání s radním
Pardubického kraje pro dopravu Ing. Duškem a vedoucím odboru dopravy
Ing.Umbraunem jsme byli ujištěni, že stavba bude skutečně v květnu 2014
zahájena a to při plné uzavírce obce. Stavba, která počítá s rekonstrukcí obou
krajských komunikací (silnice III/34019 a III/34020), bude trvat pravděpodobně
do konce září 2014. Na tuto stavbu je již vydáno platné stavební povolení a je
připravena projektová dokumentace pro provádění stavby.
Podle našich informací, které jsme obdrželi bude prováděna kompletní
rekonstrukce podloží silnice do hloubky 90 cm,silnice bude po obou stranách
se silničními obrubníky, v místech kde není dešťová kanalizace bude
vystavěna nová s možností napojení svodů dešťové vody ze střech
nemovitostí( směr na Janovice).
Stavba bude prováděna ve třech etapách tak, aby bylo vždy možné do
obce přijet a dostat se ke svým domovům objízdnou trasou .Ovšem průjezd
obcí bude po dobu stavby zcela uzavřen. V současné době se řeší
autobusové spojení a objízdné trasy. Podrobné informace obdržíte včas před
samotným zahájením stavby. Předem Vás žádáme o trpělivost a toleranci v
době stavby. Pokud některá nemovitost v blízkosti krajských komunikací nemá
napojení např. vodovodní přípojky , tak je nezbytné případné přípojky
domácností zajistit před zahájením rekonstrukce silnic.

Poplatky v roce 2014
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají ve stejné výši, tj. 450,Kč na poplatníka.
Poplatky za psy a pronájem hrobových míst zůstávají stejné.
Poplatky za svoz TKO je možné uhradit v celé výši do 31.3.2014, nebo
ve dvou splátkách ( 31.3. a 30.9.)
Poplatky za psy a hrobová místa do 30.4.2014
Velmi se nám osvědčil systém placení poplatků bankovními převody, kterých
využívá čím dál více našich občanů. A to na účet obce č. 1141601349/0800,
kde do textu uvedete příjmení, číslo popisné a účel platby (uvést např. textem
svoz +pes, hrob...)

Svoz komunálního odpadu firmou AVE proběhne 1.1.2014
Pytlový svoz plastů proběhne mimořádně v osm hodin ráno dne 2.1.2014

Informace z naší školy
MŠ má nyní obsazenost 53 dětí a základní škola 16 žáků.
Informace o MŠ naleznete na webových stránkách
http://www.msstolany.estranky.cz/
Pro Vaši informaci jsou v naší mateřské školce zřízeny tyto kroužky:
•
Zdravé pískání – hra na flétnu
•
Zpívání pro radost
•
Říkej si se mnou – logopedická prevence
•
Angličtina hrou
•
Rytmická pohybová průprava

Obecní úřad má nové telefonní číslo !!
Obecní úřad změnil telefonní číslo, nyní je k dispozici pouze mobilní číslo:

606 414 311
Připomínky a dotazy občanů zodpovíme na obecním úřadě v úřední den:
Středa od 14,00-17,00 hodin
Obec Stolany modernizovala webové stránky . Aktuální informace pro
občany v naší obci jsou zde vždy včas uvedeny. Máte-li zájem, budou chodit i
na Váš e-mail, pokud se zaregistrujete k jejich odběru.
Na stránkách www.stolany.cz, klikněte na odkaz aktuality na horní
modré liště a poté na odkaz – přihlásit se k odběru, zde zadejte Váš e-mail a
odešlete
další kontakty:
telefon: 606414311 e-mail: oustolany@chrudim.cz ; stolany@chrudim.cz

Ve Stolanech, dne 20. prosince 2013
Vypracovala: Bc. Petra Stará – starostka obce Stolany

