Zhodnocení činnosti obecního úřadu Soběraz za rok 2012
1) Údržba obce
ÚDRŽBA OBCE
Název akce

Popis

Finacování Cíl akce

Prostor pro kontejner

Zpevněná plocha pro kontejner na plasty

vlastní

zvýšení kapacity pro tříděný odpad (plasty)

Úklid prostoru za budovou OÚ

Odklizení zeminy z prostoru za budovou OÚ

vlastní

vzhled obce

Údržba obecní zeleně

Pravidelná péče o obecní zeleň

vlastní

vzhled obce

Cesta pod Lipinou

Obecní cesta pod Lipinou

vlastní

obnovení průjezdnosti cesty

Prostor pro kontejner
Vybudování zpevněné plochy pro kontejner na plasty v dolní části obce.
Skutečnost: kontejner umístěn k hasičské zbrojnici (z důvodu svozu odpadu); plocha pod kontejnery zpevněna



Úklid prostoru za budovou OÚ
Odklizení zeminy a odpadu ze zeleně za budovou OÚ. Po odklizení bude vyseta tráva a příp. vysázena zeleň.
Skutečnost: zemina odklizena; konečná úprava plochy proběhne po výstavbě hasičské sirény v r . 2013



Obecní zeleň
Pravidelná údržba zeleně (sekání trávy, stříhání keřů..) bude zajištěna zájemci z řad obyvatel obce. Větší rozsahy
prací budou zajištěny specializovanými firmami.
Skutečnost: údržba zeleně zajištěna výhradně občany; výsadbu nové zeleně provedla firma



Cesta pod Lipinou
V rámci údržby zeleně bude provedeno prořezání náletových dřevin, tak aby byla umožněna alespoň částečná průchodnost této obecní
cesty. V další fázi dojde k opravě cesty - odstranění sesuté zeminy, zpevnění povrchu např. štěrkem.
Skutečnost: nízká priorita, proto realizace přesunuta na r. 2013
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2) Investice
INVESTICE

Finacování

Název akce

Popis

Rekonstrukce zbrojnice
Obecní úřad

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Oprava zasedačky a kanceláře OÚ vč. nákupu nového
vybavení

Cíl akce

dotace
vlastní

vybudování nové hasičské zbrojnice
zlepšení prostředí pro práci OÚ i pro občany při veřejných
zasedáních

Osvětlení

Postupná obnova veřejného osvětlení

vlastní

bezpečnost chodců a silničního provozu, vzhled obce

Kanalizace

Odkanalizování celé vesnice

dotace

zákonný požadavek – ochrana živ. prostředí

Chodník

Chodník od hřbitova k OÚ (podél sadu)

dotace

bezpečnost chodců a silničního provozu, vzhled obce

Obnova zeleně hřbitova a u kapličky

Kompletní obnova zeleně u kapličky a na hřbitově

dotace

vzhled obce

Pergola

Zastřešení části venkovního prostoru před OÚ

vlastní

pořádání společenských akcí

Rekonstrukce zbrojnice
Po demolici současné stavby chceme vybudovat novou hasičskou zbrojnici vč. prostor pro technické zámezí obecního úřadu – uskladnění
zahradní techniky, nářadí ap.. Záměrem je vybudování nové stavby většího rozsahu pro splnění výše zmíněného účelu.
V r. 2012 chceme připravit projekt a veškerá povolení pro realizaci v r. 2013. Tento projekt chceme spolufinancovat z dotací.
Skutečnost: SDH nepředložil koncept pro zpracování projektu, přesun na r. 2013
Osvětlení
V rámci postupné obnovy veřejného osvětlení dojde k výměně 3-5 současných světel (v nejhorším technickém stavu) za světla nová.
Budou použita světla diodová stejného typu jako již instalovaná v r. 2011.
Skutečnost: finance byly použity na jiné akce s vyšší prioritou
Chodník
Majitelka požaduje cenu 1000 Kč/m2, tato cena neodpovídá obvyklé ceně. OÚ zahájí cenové jednání s majitelkou. Realizace celého
projektu závisí na dosažení dohody o reálné ceně.
Skutečnost: beze změny stavu
Kanalizace
Po nesouhlasu jednoho z majitelů pozemků ke vstupu na jeho pozemek resp. se zřízením věcného břemena došlo k zastavení aktivit kolem
záměru vybudování kanalizace od "starého transformátoru" na Těšín.
V současnosti se hledá nové řešení – např. vlastní čistička.
Skutečnost: beze změny stavu; vlastní ČOV nelze (kam s odpadní "vyčištěnou" vodou?)
Pergola
Záměrem této akce je získání dodatečných prostor pro pořádání společenských a sportovních (např. ping-pong) akcí v obci.
Skutečnost: realizováno
Obnova zeleně hřbitova a u kapličky
Záměrem obce je obnova zeleně na prostranství u kapličky - odstranění dnešního porostu (pámelník) a výsadba zeleně nové (ptačí zob).
Na místním hřbitově bude odstraněna zeleň tvořící živý plot na východní straně hřbitova a vysazena nová zeleň (ptačí zob) tvořící živý plot.
Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z POV Královehradeckého kraje. Akce bude realizována i v případě nezískání dotace.
Skutečnost: výsadba zeleně realizována s pomocí dotace z programu POV 2012
navíc mimo plánovaný záměr byla provedena rekonstrukce pilířů plotu a vrat na hřbitově a postaven zpevněný vjezd ke hřbitovu
Obecní úřad
Záměrem obce je oprava zasedací místnosti a kanceláře OÚ (omítek, malby) tak, aby bylo vytvořeno důstojné prostředí pro práci OÚ
a pro občany při veřejných zasedáních zastupitelstva.
Plánujeme částečnou obnovu zařízení – nákup nových židlí, světel, garnyží.
Skutečnost: oprava vnitřních prostor realizována, nákup vybavení přesunut na r. 2013
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