DOLNOPĚNENSKÝ OBČASNÍK
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás s končícím rokem a začínajícím novým rokem informovala o dění v druhé
polovině roku 2008 a o záměrech začátku roku 2009.

Informace o žádostech o dotace
Zastupitelstvo Obce Dolní Pěna podalo celkem 7 žádostí o dotace.
K jednotlivým žádostem:
-

Koncem roku 2007 byla podána žádost o dotaci na opravu fasády místní kaple
Tato žádost byla Krajským úřadem kladně vyřízena a obec získala dotaci ve výši
144 000,-- Kč. Realizace neinvestiční akce proběhla v měsíci říjnu 2008.

-

V témže termínu byla podána žádost o dotaci na zbudování chodníku ke kapli. Tato akce
byla investiční a obec získala na realizaci 30 000,-- Kč taktéž od Krajského úřadu České
Budějovice.
Při této příležitosti byla provedena úprava a osázení pozemku přiléhajícího ke kapli.
Věřím, že v konečné fázi tyto úpravy prospěly celkovému vzhledu obce.

-

V prvním čtvrtletí roku 2008 byla podána žádost JčKÚ o poskytnutí dotace na
projektovou dokumentaci realizace kanalizačního výtlaku a kanalizace v obci. Žádost
byla podána ve výši 365 000,-- Kč. Požadovaná částka byla poskytovatelem zkrácena
na 70% celkové částky na částku Kč 219 000,--.

-

V měsíci říjnu byla podána další žádost o grant a to na vybavení obce počítačem
s příslušenstvím. Z tohoto programu obec získala částku na technické vybavení ve výši
14 513,-- Kč. Byl zakoupen nový počítač umístěný v kanceláři OÚ Dolní Pěna.

-

Další žádost Obce byla podána do programu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o opravy vodovodního řadu, které by bylo
vhodné provést ještě před tím, než se vyskytnou poruchy a náklady na jejich opravu
ponese v plné výši obec.Tato žádost byla zamítnuta. Celkem žádalo o dotaci 25 obcí
Jihočeského kraje, celková částka žádostí přesahovala 30 mil. Kč, dotace byly přiděleny
pouze 5 obcím v celkové výši 10 mil. Kč. Chci jenom podotknout, že tato žádost bude
podána znovu v příštím roce.

-

Další drobná žádost byla podána na obnovu obecních lesů. Jedná se pouze o částku
2 840,-- Kč. Vztahuje se k lesním pracím provedených v roce 2008. O této dotaci bude
rozhodnuto na zasedání Zastupitelstva JčK dne 22. 12. 2008. Žádost o tyto dotace bude
podávána vždy při vypsání grantu na lesní pěstební činnost.

-

Smlouvou s Úřadem práce v Jindřichově Hradci bylo zajištěno financování pracovníka ve
výši 67 500,-- Kč, který zajišťoval úklid, sečení trávy apod. pro obec v letních měsících.

-

Největší a pro obec nejdůležitější žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova byla
podána dne 23.10.2008 na realizaci stavby kanalizačního výtlaku a kanalizace v obci.
Obec žádala o dotaci v celkové výši 27 280 165,-- Kč z toho 6 166 700,-- Kč vč. DPH na
kanalizační výtlak a 21 113 464,-- Kč vč. DPH na tlakovou kanalizaci. S jakým
výsledkem bude žádost vyřízena se dozvíme v měsíci lednu – únoru 2009.

Další činnost OZ
Za připomenutí stojí ještě skutečnost, že OZ pracuje na možné realizaci místní komunikace
z Dolní Pěny do Jindřichova Hradce. V roce 2007 bylo zadáno zpracování projektu místní
komunikace přes „Kohout“ projekční kanceláři firmy WAY. Současně jsme se snažili majetkově
vypořádat dotčené pozemky. Získali jsme souhlas od JčKÚ s bezúplatným převodem části
pozemku v majetku kraje, souhlas majitelů ing. Kuchyňky a ing. Zádrapy se směnou pozemků a
souhlas s budoucí směnou pozemků v majetku ing. Klímy (dosud nebyla podepsána smlouva o
smlouvě budoucí). Zde je nutno poznamenat, že se v podstatě jedná z větší části o darování
pozemku ing. Klímou obci. Byl vykoupen pozemek o rozloze 3 000 m2 od bratrů Palaugariových
Koupení tohoto pozemku bylo pro výstavbu komunikace nezbytné. Pozemky pod stávající
cestou byly v majetku státu. Po téměř dvouletých peripetiích se je podařilo získat do majetku
obce. Při zaměření pozemků pro vypracování projektu bylo zjištěno, že je potřeba vypořádat
ještě 87 m2 s dvěma majiteli zahrádek. Věc je v jednání s tím, že bude sepsána budoucí kupní
smlouva na tyto pozemky. Projekt byl vypracován, předán obci a uhrazen. Podle toho, jak se
bude situace dále vyvíjet bude zpracován ještě prováděcí projekt pro realizaci stavby.
Dalšími kroky bude žádost o územní a stavební povolení. Pokud se nám podaří i tento krok,
bude připraveno vše k žádosti o dotaci, bez které se nám nepodaří stavbu realizovat. Problém
však vidím v tom, že maximální výše dotace je 4,6 mil. korun. Rozpočet na stavbu místní
komunikace vysoce tuto částku převyšuje. Připomínám, že vše je závislé na skutečnosti, zda
bude budována v obci kanalizace. Finanční náročnost a spoluúčast obce na financování obou
těchto akcí je velmi vysoká a pro obec neúnosná, ale vše bude připraveno pro realizaci a žádost
o dotaci.
Dalším záměrem OZ je zařazení do rozpočtového výhledu na další dva až tři roky
rekonstrukci stávajícího objektu sídla obecního úřadu. Prostory pro činnost OÚ jsou zcela
nevyhovující a nedostatečné. Obec se rozrůstá vysokým tempem a činnost obce bude v brzké
době potřebovat i personální obsazení odpovídající činnosti, kterou musí OÚ zajistit. Z této
skutečnosti vyplývá, že v budoucnu musí být pro tuto činnost zajištěny odpovídající prostory.
Tato skutečnost se netýká volebního období současného zastupitelstva. Jedná se pouze o
výhled.

Tříděný odpad
Chtěla bych tímto občanům Dolní Pěny poděkovat za ochotu podílet se na důslednějším
třídění odpadů. Smlouvou s firmou EKO-KOM se nám podařilo získat část prostředků za
likvidaci tříděného odpadu zpět. Celkové náklady na likvidaci tříděného odpadu za 11 měsíců
roku 2008 činí 21 000,-- Kč. Firma EKO-KOM nám vrátila za tříděný odpad za stejné období
16 424,-- Kč. Při této příležitosti bych ráda zveřejnila vyhodnocení, které provádí firma EKOKOM za Jihočeský kraj. Týká se umístění obcí v soutěži „My třídit umíme“. V této soutěži jsme
se v letošním roce umístili na 32. místě a to z celkového počtu 330 obcí. Potěšilo mě, že jsme
si proti loňskému roku značně polepšili. V r. 2007 jsme se umístili na místě 64. Musím ještě
podotknout, že z jindřichohradecka je obec Dolní Pěna na 1. místě.

Poděkování
Při této příležitosti bych ráda zmínila velmi vstřícný a z finančního hlediska ohleduplný
přístup firmy J.S.K.PARTNER s.r.o. /jednatel firmy pan Jiří Kohout/, která pro obec zajišťovala
realizaci opravy kaple a okolí.
Ráda bych také poděkovala pani Martině Pechové, která zajistila vypracování žádosti o grant
na technické vybavení obce.
Poděkovat bych chtěla také volební komisi za zajištění hladkého průběhu voleb do
Zastupitelstva kraje a do Senátu a v neposlední řádě panu Karlu Hulíkovi za veškerou činnost ať
již při zajišťování voleb, dohledu nad kontejnery s tříděným odpadem nebo spoluorganizaci
vánočních adventních koncertů.
Na závěr bych Vám, všem občanům obce Dolní Pěna, chtěla popřát krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2009.

Za Zastupitelstvo obce
Jiřina Kubáková
Prosinec 2008

