Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 27.03.2019.
Pohyb medvěda na katastru obce - začala pracovat skupina pro vytvoření Plánu péče. Připravujeme
projekt na zakrytí velkoobjemových kontejnerů víky. Rovněž jsem včera opět na kraji, na výboru živ.
prostředí a zemědělství připomínkovala vyhlášení dotací na zabezpečení úlů na rok 2020.
Soudní jednání – SK K2, z.s. - dne 24.4.2019 proběhlo odročené jednání ve věci úhrady služeb –
tepla.
Soudní jednání ve věci žádosti o určení neúčinnosti doručení listin datovou schránkou, úhrada
dlužného nájmu, ještě nemusí být ukončeno, lhůta pro odvolání stále běží.
Ukončení provozu slovenského autobusového dopravce k 31.5.2019 poskytovatel služeb, soukromý
dopravce, náhle, bez dostatečného časového upozornění ukončil svůj provoz. Způsobil ta nemalé
komplikace občanům dojíždějícím za prací nejen z naší obce, ale i Bílé a slovenských příhraničních
obcí. Na můj podnět, svolal vedoucí odboru dopravy MSK jednání zástupců obcí, dopravců a
koordinátorů dopravy. Jednání se uskutečnilo minulý pátek v KD u nás. Dnes jsem z jednání obdržela
zápis k připomínkování. V tomto týdnu ještě proběhla schůzka koordinátorů dopravy z obou stran a
v podstatě potvrdily závěry ze schůzky. Jsou dvě varianty řešení. Časově méně náročná, ale i ta si
vyžádá více než měsíc příprav, je prodloužení spojů českých i slovenských na hranici se SR – na
Konečnou, doplnění autobusů na ranní směny a návrat z odpolední směny, doladit návaznost
autobusů na vlakovou dopravu na Ostravici, prodloužení vytipovaných spojů do Frýdlantu nebo do
FM. Druhá varianta, časově náročná, záleží pouze na slovenské straně, je získání licence pro SAD
k provozování mezinárodní autobusové dopravy. Tato doprava by však plně nenahrazovala zrušené
spoje, jelikož by zřejmě nebyla provozována na trase až do Ostravy. Trvání vyřízení min. ½ roku.
Obec a DPH k 31.5.2019 obec překročila obrat určený pro povinnou registraci k DPH (1,- mil. Kč). Teď
jsme se zaregistrovali a od 1.7.2019 budeme plátci DPH v ekonomických záležitostech, např.
vyúčtování vody, dodávky tepla, provoz parkoviště na Gruni, prodej upomínkových předmětů, provoz
Avie a rozvoz obědů atd. Jelikož se jedná o novou činnost, navíc jen pro některé záležitosti, budeme
potřebovat daňového poradce.
Kontroly na obci Audit hospodaření. Jako každoročně i letos provedl MSK. Zpráva o hospodaření je
na programu ZO a je také součástí závěrečného účtu obce. Kontrola byla bez výhrad. Auditoři se
velmi pochvalně vyjádřili k úrovni vedení účetnictví, zpracování inventura a také se pochválili naše
webové stránky. Konkrétně se vyjádřili, že jsou velmi přehledné.
Dále k nám nečekaně zavítala KHS, která se zaměřila na hygienu práce, tj. zpracování kategorizace,
zařazení zaměstnanců, preventivní prohlídky a další záležitosti požadované příslušnou legislativou.
Konečný výsledek kontroly ještě nemáme. KHS po nás ještě požaduje podání písemní zprávy o
odstranění zjištěných nedostatků nebo prevenci nedostatků. Pracujeme na tom.
Kamionová doprava v pondělí 6.5.2019 proběhla pracovní schůzka s náměstkem hejtmana Jakubem
Unuckou, odbor dopravy, ve věci řešení dopravní situace na silnici I/56 v souvislosti s kamionovou
dopravou, instalací mýta. Schůzku zorganizovala starostka obce Ostravice. Zúčastnil se také starosta
obce Bílá. Výsledek – mýto nezle. Shrnutí – pro nás žádné nové= informace či nástin řešení. Na
základě této skutečnosti jsem zaslala dopis na poslance Parlamentu ČR. – Zvýšení pokut při vjezdu do
zákazu vjezdu.
Žádost ŘSD – solení estakády ŘSD znovu podalo na CHKO žádost o solení části silnice I/56 – mostní
estakády. Společně se sousedníma obcemi jsme podali k CHKO zamítavé stanovisko. Důvodem jsou
obavy z přesunutí problémů dále do hor, např. do oblasti Hutí pod Smrkem.
Dále starostka informovala o zajištění nového stavebního dozoru – Ing. Průša, který nahradil
zemřelého p. Baláče.
Podala informace ze Sněmu SMO v Ostravě.
Stav peněžních prostředků obce Celkem k 18.6.2019 19, 116.999,91 Kč.
Hasiči – žádost o dotaci našeho SDH skončila v náhradních projektech.
Podány byly informace k připravovaným kulturním akcím.

