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DOTACE DO OBCE V ROCE 2014
V měsíci únoru byl zrealizován projekt pod názvem „Veřejné
osvětlení v obcích Mikroregionu- sdružení obcí Osoblažska„. Do společného
projektu se zapojilo 7 obcí. Naše obec v rámci tohoto projektu provedla
odstranění všech starých výložníků nad vedením ČEZ a vyměnila 20 ks
zářivkových svítidel za nová, úspornější. Zároveň jsme prodloužili místní
vedení sítě u relaxačního parčíku na ulici Polské. Dotace je ve výši 71.426,Kč a z rozpočtu zaplatíme 68.481,- Kč.
Dále jsme se v únoru zapojili do další spolupráce s mikroregionem a
to v projektu „Naučná stezka – kostely Osoblažska III. a IV. etapa“, do
kterého se zapojilo celkem 9 obcí Osoblažska. Projekt obsahuje výrobu
mobiliáře v podobě lavičky, informační tabule o vzniku a historii kostela
nebo kapličky a stojanu na kola. Toto vybavení bude u kostela sv. Mikuláše
a kapličky ve Studnici. Dotace je ve výši 83.550,- Kč, z rozpočtu zaplatíme
14.770,- Kč. Nyní se chýlí projekt k ukončení.
V současné
době
byl
ukončen projekt „ Bezpečné
náměstí „ (oprava chodníku před
obchody na náměstí). Tento projekt
je
dotován
ze
Státního
zemědělského intervenčního fondu
prostřednictvím MAS Krnovsko, kdy
jsme získali finanční prostředky ve
výši 241.032,- Kč na opravu části
chodníku (podmínky dotačního titulu nám nedovolili opravit celý chodník,
zbytek chodníků financujeme z rozpočtu obce. Celkově z rozpočtu obce
zaplatíme do 170.000,- Kč.
Úspěšní jsme byli i v získání dotace ze státního rozpočtu na činnost
čtyř asistentů prevence kriminality v tomto roce ve výši 851.000,- Kč, náš
podíl je 10 %, což je na naše dva asistenty z rozpočtu 42.000,- Kč.
Podle vyvěšených plakátů jste
určitě zjistili, že i letos se uskuteční
„Osoblažské hudební léto 2014“, kdy
jsme
získali
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje neinvestiční
dotaci ve výši 50 %, což je 100.000,- Kč.
Dalších 100.000,- Kč zaplatíme
z rozpočtu obce. Všechny Vás srdečně
zve organizační komise. Nezapomeňte

si
zakoupit
v předprodeji
zvýhodněnou vstupenku.

CO
PŘIPRAVUJEME?
Připravujeme
výběrové
řízení
na
výměnu
oken
v nájemních bytech č. p. 100 až
102, kdy zastupitelstvo obce
schválilo částku 500.000,- Kč
z rozpočtu obce.
Připravujeme výběrové
řízení
na
projektovou
dokumentaci k akci „ Energetické
úspory ZŠ a MŠ Osoblaha“.
V současné
době
máme
akceptaci žádosti (žádost prošla
administrativní kontrolou) a
očekáváme
rozhodnutí
o
přidělení dotace. Akce je
rozpočtově ve výši 17 miliónu
korun.
Připravujeme výběrové
řízení
na
projektovou
dokumentaci na odpojení čističky
odpadních vod v zahradnictví
(vysoké náklady na provoz) a
napojení na čističku na ul.
Hrnčířská a zároveň napojit ul.
Třešňovou a ZŠ na tuto čističku.
Dokumentaci se připravuje pro
vyhlášení dotačního titulu v roce
2015.

CO DĚLÁME?
Městský les

Od února letošního roku
vysazujeme v Městském lese holiny
novým lesním porostem především
borovice, duby, buky, lípy a jasany.
Odklad zalesnění těchto ploch nebyl již
možný. V současné době máme
vysazeno přibližně 6 ha těchto ploch. I
zde
jsme
požádali
o
dotaci
Moravskoslezský kraj ve výši 300.000,- Kč. Zároveň budeme tyto plochy
oplocovat proti okusům zvěře ve spolupráci s nájemci honitby. Takže i zde
budou z rozpočtu obce vydány nemalé prostředky na péči o les.
Veřejná prostranství
K provozu máme připravené koupaliště. Avšak počasí nám nepřeje,
napuštěno bude, až se vyčistí voda v řece. Bufet na koupališti bude letos
opět v nájmu.
Od 1. 5. 2014 je v provozu kemp a ubytovna „celnice“.
Dále vysekáváme plochy veřejné zeleně a tak jako každoročně i
letos z jara nelze stihnout všechny najednou. Takže postupujeme podle
plánu úprav veřejné zeleně – od centra přes vstupy do obce, kde se nám
pohybuje nejvíce občanů i návštěvníků, hřbitovy, park (plocha hřiště na
kopanou, koupaliště a kemp a plochy pro jarní akce v parku) a pak zbývající
plochy. Letos nám to ještě ztížila situace v lese, kdy musíme holiny připravit
na výsadbu pomoci křovinořezů.
Tímto děkuji všem občanům, kteří nám opět pomohli tím, že nám
vysekali malé veřejné plochy okolo svých zahrádek nebo obytných domů.
Moc děkujeme, vážíme si tohoto přístupu. Tímto vzhled obce jenom
získává.

CO NÁS TRÁPÍ?
Nevysekané, neupravené plochy v obci, které jsou v majetku jiných
subjektů nebo fyzických osob. Ne všichni reaguji na písemné výzvy, řešení
je velmi zdlouhavé.
Vandalství dětí a mládeže na obci jako ničení majetku v parku,
ničení sportovišť s nedodržováním návštěvních řádů, okopávání zdí míči u
obytných domů a dokonce i na kulturním domě, nečistota a ničení
autobusové zastávky, odhazování odpadků na veřejném prostranství a
postoj majitelů psů k exkrementům svého psa (nesbírají je). To vše
neustále řešíme a máme pocit, že účinnost je velmi nízká. Zde žádáme
rodiče o spolupráci, o vysvětlení svým dětem i mládeži, kolik finančních
prostředků vynakládáme z rozpočtu právě při nápravách tohoto vandalství,
které by mohli být využity jinak, ve prospěch právě těchto dětí a mládeže.
Děkujeme.
Spoustu času a peněz vynaložíme na řešení anonymních udávání
nebo trestních oznámení, které nemají opodstatnění. Zde si ten, který to
udělá jenom proto, aby řešil své osobní újmy, neuvědomuje, že především
okrádá ostatní občany obce o společné peníze a ničí dobrou pověst obce.

z řad zástupců obcí, Agentury,
Úřadu práce, neziskových a
příspěvkových
organizací,
podnikatelů a občanů řeší
aktuální a přetrvávající problémy,
které brání rozvoji v dané oblasti.

V současné době jsou
pracovní skupiny zaúkolovány,
aby do konce letošního roku
vypracovaly pro své oblasti
jednotlivé cíle spolu s opatřeními,
jak cílů dosáhnout a postupně
odstranit přetrvávající problémy.
Nejbližší jednání pracovních
skupin proběhnou ve středu 30.
10. 2013, kdy se v 9:00 hod. sejde
pracovní
skupina
Prevence
kriminality a v 11:00 hod. se
sejde pracovní skupina Sociální
služby. V případě zájmu zapojit se
do práce pracovních skupin
kontaktujte Bc. Jana Bezděka
nebo Jana Hejtmánka na OÚ
Osoblaha.
Rádi
bychom
Vás
informovali, že Situační analýza
Osoblažska,
tedy
výzkum
zaměřen na jednotlivé oblasti
života
občanů
Osoblažska
probíhající od května do srpna
tohoto roku, do kterého se
někteří z Vás zapojili v rámci
dotazníkového šetření, je hotova
a je k dispozici v obecní knihovně,
kde si ji mohou občané obce
prostudovat! Situační analýza
Osoblažska byla zpracována
Slezskou univerzitou v Opavě na
základě požadavku Agentury pro
sociální začleňování a obcí
Osoblažska.

OSOBLAŽSKÝ
CECH, o.p.s.
Jak již někteří z Vás
zaregistrovali, vznikla v minulých

měsících na Osoblažsku nová obecně prospěšná společnost Osoblažský
cech, o.p.s. Jedním ze zakladatelů je i obec Osoblaha, která podporuje
činnosti v oblasti snížení nezaměstnanosti, poskytování sociálních služeb,
ale i propagace regionu a zvýšení turistického ruchu. Nově vzniklá
společnost se všemi těmito oblastmi plánuje zabývat koordinovaně a
systematicky s obcemi osoblažského výběžku.
K tomu je ale zapotřebí určitých financí. Proto daná společnost připravila a
na konci září podala dvě projektové žádosti zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti a na zvýšení turistické atraktivnosti regionu a poslední
říjnový den podá další dvě projektové žádosti zaměřené na vybudování
sociálního podniku v obci. Výsledek hodnocení by měl být znám na
přelomu roku. Spolu s tímto připravuje společnost propracovaný systém
propagace drobných řemeslníků, podnikatelů a občanů a jejich výrobků
spolu s celkovou propagací regionu.

