INFORMACE Z OÚ HNĚVNICE .
- v průběhu roku 2017 ukončila na vlastní žádost spolupráci dlouholetá účetní paní
Ludmila Goldscheiderová. Účetní práce pro obec v současné době externě zajišťuje
paní Jaroslava Nedvědová.
Paní Goldscheiderové děkujeme za její vykonanou práci.
- v měsíci prosinci 2017 byla dokončena rekonstrukce chodníku na pozemku p.č. 110/2
v k.ú. Hněvnice (u budovy Obecního úřadu). Na tuto akci byla Plzeňským krajem
poskytnuta v rámci Programu obnovy a stabilizace venkova PK dotace ve výši 100
tisíc korun. Celkové náklady na akci činily 150 tisíc korun.
- v průběhu letošního roku bude dokončena investiční akce „Rybník na Lhotské“ která
je hrazena z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Celkové náklady na akci činí
1.650 000,-Kč. Obec uhradila pouze náklady na zpracování projektové dokumentace a
náklady na výběrové řízení zhotovitele díla.
Odtěžený materiál byl uložen na lesním pozemku p.č. 364 v k.ú. Hněvnice „U včelína“,
který je ve vlastnictví obce. V průběhu letních měsíců proběhne rekultivace místa,
které bude nadále využíváno jako místo k příležitostnému skládkování vytěženého
dřeva.
- v letošním roce je naplánována oprava fasády budovy místního pohostinství a OÚ.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci z programu Plzeňského kraje ve výši 250 tisíc Kč.
Na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu bude vybrán zhotovitel
stavebních prací.
Předpoklad zahájení stavebních prací je srpen 2018.
- odkanalizování domácností v naší obci je dlouhodobým problémem, který hodláme
řešit zpracováním variantní studie odkanalizování obce. Vzhledem k tomu, že na tuto
studii je vyhlášen dotační program budeme se tohoto programu účastnit.
Studie se stane podkladem pro další rozhodování při odkanalizování naší obce.
Jedná se o náročnou investiční akci, kterou bude pravděpodobně nutné řešit v etapách.
Ale to ukáže uvedená studie…..
- v současné době probíhá stavební řízení v rámci zástavbové zóny Z-3 „Ke Lhotě“.
V lokalitě Z-3 je plánováno celkem 6 stavebních parcel, které po zasíťování budou obcí
prodány zájemcům o výstavbu rodinných domků. O stavební parcely se již hlásí první
zájemci a v zájmu obce je podpořit rozvoj výstavby RD.
- v důsledku kůrovcové kalamity došlo k navýšení těžby dřeva v obecním lese.
Úspěšnou strategií hospodaření se obci, společně s odborným lesním hospodářem
panem ing.Pešem, podařilo kůrovcovou kalamitu zvládnout s dobrým ekonomickým
výsledkem.
K otázce samovýroby palivového dřeva připomínáme, že
případní zájemci
o samovýrobu budou uspokojováni postupně po předchozí domluvě s ing. Pešem.
Hněvnice, dne 12.04.2018
Milan Bouzek – starosta obce

