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Z jednání zastupitelstva
Na jednání zastupitelstva se zřídka objeví kromě zastupitelů
někdo z ostatních občanů obce, proto bychom nyní chtěli
informovat o jednotlivých bodech, které se na zasedání
zastupitelstva projednávají a schvalují. Rádi pak přivítáme
jakékoli připomínky a podněty od občanů buďto přímo na
zasedání zastupitelstva, kdykoli na obecním úřadě, nebo také
emailovou zprávou.
Zasedání zastupitelstva ze dne 3. 11. 2014
Po složení slibu nových zastupitelů proběhla volba nového
starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního

výboru včetně členů jednotlivých výborů. O výsledcích volby
jsme informovali v předchozím čísle čtvrtletníku. Byla
schválena také výše odměn, která zůstala v původní výši
předchozího zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zasedání nového
zastupitelstva, nebyly na programu další body k projednání a
probíhala volná diskuse s následujícími tématy:
1) Jaké by měly být priority a hlavní cíle následujícího
volebního období. 2) Možnost účasti v soutěži vesnice roku.
3) Současný stav v Mateřské škole. 4) Úprava návsi a chodníků
v obci. 5) Anketa občanů – co by se mělo v obci zlepšit. 6)
Rozsvěcování vánočního stromu.

Zasedání zastupitelstva ze dne 1. 12. 2014
Na druhém zasedání zastupitelstva byl představen stav
rozpočtu, neuhrazených pohledávek a závazků obce.
Byl schválen dodavatel prací na akci Energetické úspory
Obecního úřadu (výměna oken a zateplení) firma Rapos, s.r.o.,
která vyšla jako vítězná z výběrového řízení, kde nabídla
nejnižší cenu. V dubnu 2015 budou zahájeny stavební práce.
Bylo schváleno vyplácení prosincových mezd v prosinci.
Další body jednání:
1) Rozpočet obce na rok 2015. 2) Zateplení stropu hasičské
zbrojnice. 3) Nájemce hospody na hasičárně neplní závazky
vůči obci. 4) Protipovodňové opatření v lokalitě Rajnochovo –
Mohylovo. 5) Dokoupit barevné pásky do VÚTZ na vymezení

hřiště. 6) Jednání o občanech žijících dlouhodobě v obci bez
trvalého pobytu, neevidované nemovitosti. 7) Zamezit
podomnímu prodeji v obci. 8) Vyhodnocení ankety občanů. 9)
Nové webové stránky obce
Zasedání zastupitelstva ze dne 19. 12. 2014
V předvánočním čase bylo v pořadí třetím zasedání
zastupitelstva schváleno:
a) Rozpočtový výhled na roky 2011-2017. b) Zastupitelstvo
obce pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření do
výše 100.000,- Kč na celé volební období. c) Po projednání byl
schválen rozpočet obce na rok 2015 v celkové výši příjmů 5
295 000 Kč, výše výdajů 5 065 000 Kč a financování 230 000
Kč. d) Pachtovní smlouvy na pronájem zemědělsky užívaných
pozemků pro soukromě hospodařící zemědělce Petra Klečku,
Jaroslava Šindelka a ZD Podhradní Lhota, a. s. e) Předávací
protokol – cyklostezka (pod vlakovým nádražím) do majetku
obce Podhradní Lhota, 830 m celkové délky, z toho je 44 m na
k.ú. Podhradní Lhota. Provozní řád cyklostezky. Smlouva o
zřízení služebnosti – cyklostezka, věcné břemeno Povodí
Moravy. f) Plán inventur a složení inventurní komise.
j) Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
na hasičském domě.
Další body jednání:
1) Nabídka právní ochrany zastupitelů a zaměstnanců obce. 2)
Protipovodňové opatření u Rajnochového č.p. 71, nabídka
firmy SVEKO hydroprojekt Brno, cena projektu 450 tisíc Kč.
3) Návrh předání kapličky u Camfrlového od občanů do
majetku s správy církve. 4) Podhostýnský mikroregion bude
opakovat výběrové řízení na výstavbu rozhledny na Kelečském

Javorníku, doposud nebyl vybrán žádný dodavatel. 5) Zateplení
stropu na hasičské zbrojnici provede p. Aleš Zichala. 6) Zřízení
elektrické přípojky na hasičské cvičiště u Juhyně.
7) Nové webové stránky obce, zajistí a bude spravovat
místostarosta Erik Fiala.
8) Nabídka zhotovení publikace o obci od p. Růžičkové. Bylo
shledáno, že nabízená cena vzhledem k užitnosti je příliš
vysoká.

Vyhodnocení ankety
„Co si přejete, aby se udělalo v naší obci v letech 2015 - 2018“
V měsíci listopadu 2014 proběhla anketa, kde měli občané
sdělit své připomínky a podněty co by se mělo v obci zlepšit a
udělat nového.
Občanům bylo předáno 350 lístků k vyplnění. K 20. 11. 2014
bylo odevzdáno 48 lístků, což činí pouhých 14%. 19 lístků
obsahovalo podněty a požadavky, 3 lístky obsahovaly pouze
stížnosti, 26 lístků obsahovalo požadavky a stížnosti. Vzhledem
k tomu, že předmětem ankety nebyly stížnosti, nejsou tak
zařazeny mezi požadavky, ale obec se přesto bude jimi zabývat.
Požadavky seřazeny podle četnosti:
1. 25 krát - Oprava, případně doplnění chodníků
2. 11 krát - Velké, víceúčelové hřiště (pro dorost a dospělé)
3. 5 krát - Rekonstrukce návsi
4. 4 krát – Více kulturních a společenských akcí

5. 3 krát – Lepší údržba zelených ploch (obecních)
6. 3 krát – hřiště (fotbalové) předělat na park
7. 3 krát – využití Rajnochovského autobusu
8. 2 krát – dětský koutek pro rodiče s dětmi
9. 2 krát – vyhlídka (rozhledna) na Hradě
10. 2 krát – aktualizace webových stránek obce
11. 2 krát – sečení trávy za humny a kolem Juhyně
12. 2 krát – rozšířit cestu od OÚ pod kopec
13. 2 krát – přípojka elektřiny a osvětlení cesty ke cvičišti
14. Jednotlivé požadavky – více vánoční výzdoby, vyvěšování
Tibetské vlajky, úprava rozcestí na Nivu, oprava silnice od
fotbalového hřiště nahoru, častější úklid kolem hlavní cesty,
cyklostezka od nádraží ČD k ZDŠ Rajnochovice, společenská
místnost (klubovna), veřejné WC, vybavení tělocvičny,
rekonstrukce kapličky, úprava terénu na Kamenec, opravy
vpustí do kanalizace a kanálů, lépe informovat o pracovních
místech na OÚ, větší kuchyň v KD + vybavení, častěji
obnovovat jídelníček v jídelně, obecní bydlení, skácet lípu u
„Jednoty“, v ulici k Zubříči pokácet stromy, dát retardéry a
zregulovat potok, vyčištění Škvořatiny, u Pešlového rozšířit
cestu, modernější hudbu v obecním rozhlase, údržba starých
stromů, větší podpora kulturních akcí, větší využití KD, cvičení
pro rodiče s dětmi, návštěvy divadla, sklepa aj., více aktivit pro
děti – kácení máje, loučení s létem aj., více aktivit pro
důchodce – zájezdy a lázně, využití staré sokolovny.
K působnosti obce
§ 35 odst. 2 zákona o obcích: „Do samostatné působnosti obce
patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s vyjímkou

vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj a
sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde
především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.“
Za dodané podněty děkujeme, některé jsou již delší dobu
v jednání, ostatní poslouží jako inspirace k dalšímu zlepšení
kvality života v obci. Další podněty můžete samozřejmě
dodávat i po skončení ankety.
Jiří Dubják

Webové stránky obce v novém kabátě
Oficiální webové stránky obce www.podhradnilhota.cz budou
mít novou grafickou úpravu od společnosti Galileo corporation.
Obecní úřad bude pravidelně poskytovat informace o dění
v obci prostřednictvím aktualit. Proběhne také rozšíření
některých rubrik a doplnění nových. Můžete sledovat
doplňování fotoalb z jednotlivých akcí v obci. Dlouhodobě zde
naleznete všechny záznamy ze zasedání zastupitelstva, vydané
čtvrtletníky, a další. V neposlední řadě můžete sledovat úřední
desku z pohodlí domova. Postupně by na webu měla být volně
dostupná aplikace turistický průvodce do tzv. chytrých

telefonů, zejména užitečné pro návštěvníky obce a turisty. Pro
občany, kteří se s prostředím internetu tzv. nekamarádí se
budeme snažit jednotlivé informace sdělovat prostřednictvím
tohoto čtvrtletníku. Přivítáme také od občanů jakýko-li podnět
o rozšíření obsahu webu, nebo upozornění na nějakou chybu
v poskytovaných informacích.

Narovnávání majetkoprávních vztahů v obci
Obecní úřad bude i nadále pokračovat v narovnávání
majetkoprávních vztahů v obci. A to mezi obcí Podhradní
Lhota a ostatními vlastníky nemovitostí. Na mnohých místech
katastrálního území Podhradní Lhoty se dlouhodobě užívají
především pozemky jak obce tak také ostatních vlastníků bez
nájemních smluv, což může být kýmkoli napadnutelné. Cílem
tedy je postupně nemovitosti vlastněné obcí Podhradní Lhota a
přitom užívané pro soukromé nebo jiné účely zajistit nájemní
smlouvou, byť za symbolický nájem, nebo v některých
případech za úplatu převést do vlastnictví uživatelů.
V opačném případě jsou místa, která jsou veřejně užívané
v soukromém vlastnictví, zde bude v zájmu obecního úřadu
tyto pozemky odkoupit. V mnohých případech se může jednat o
pozemky pod obecními komunikacemi či chodníky. Tento stav
pak brání při realizaci rekonstrukcí a oprav právě těchto
komunikací. V této souvislosti pak Obecní úřad bude kvitovat
každý podnět od občanů obce, kteří vědí o případech nerovnosti
stavu vlastnictví a užívání nemovitostí v obci a budou ve

vlastním zájmu požadovat narovnání. Za takovouto spolupráci
předem občanům děkujeme. Na mnohých místech se již
dlouhodobě tyto záležitosti řeší a věříme v brzké dokončení
jednotlivých případů.

Kulturní akce
Rozsvěcování vánočního stromu
Na návsi se sešli Lhoťané, aby společně rozsvítili vánoční
strom. Sváteční slovo pronesl starosta Petr Horáček a
vystoupily děti z mateřské školky.
Pak už společně zavolali na Mikuláše, který k nim sestoupil z

hory Javorník. „Co se píše v mé knize o Podhradní Lhotě?“
zeptal se svatý muž. „Že tu kovbojové na koních zanechávají
stopu. Ani traktory zaparkované u cesty nejsou v pořádku!“
vytkl občanům. Ale Mikuláš je poslem dobrých zpráv a ty v
jeho kázání převažovaly. „Na obecním úřadě mají určitě velkou
radost, že už řádně platíte poplatky za odpad,“ pochválil
dospělé. Děti se přímo na návsi dočkaly sladkého balíčku a za
zpěvu koled si všichni užili podvečerní pohodu i s něčím na
zahřátí.
Eva Mikešková

Z denního chodu obce
Průběžně se provádí zimní údržba místních komunikací a
chodníků. V obecním lese probíhá vyklízení a pálení klestí po
kůrovcových těžbách a na jaře zde proběhne zalesní.

Co nás čeká
17. ledna 2015 - Dětský Karneval KD Podhradní Lhota
14. února 2015 – Vodění medvěda Podhradní Lhota
21. února 2015 - Myslivecký ples KD Podhradní Lhota
Nabídka na pronájem nebytových prostor na hasičském domě.
Do 16. ledna 2015 se mohou zájemci přihlásit na obecním
úřadě, kde jsou k dispozici bližší informace.

Společenská kronika
Narodili se:
15. 12. 2014 Stanislav Kunovský
Zemřeli:
25. 12. 2014 Josef Sanitrák
Odstěhovali se:
Listopad 2014 Eliška Valová

Úřední hodiny Obecního úřadu:
Účetní, podatelna
Pondělí
8:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Středa
8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:30
Včetně ověřování podpisů a lisin

Starosta
Pondělí
Středa
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 15:00
13:00 – 16:00

Kontakty
Tel.: 573 391 273, 725 126 604
Email.: obec@podhradnilhota.cz
Web: www.podhradnilhota.cz
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