Říjen 1/2010

Zpráva starosty o stavu obce ke dni voleb
Vážení spoluobčané, zastupitelé, milí sousedé,
je konec volebního období a nastává čas předložit účty. Jako
starosta obce si Vám dovoluji předložit krátkou zprávu o stavu
obce ke dni voleb.

2. druhá změna územního plánu – předpoklad dokončení,
projednání a schválení zastupitelstvem je na přelomu let
2010 a 2011. Poté nás čeká zpracování celkového územního plánu obce v souladu s novým stavebním zákonem.

Závazky obce
Právě končící volební období bylo v historii obce výjimečné hned
z několika důvodů. V komunálních volbách na podzim roku 2006
byli do zastupitelstva obce zvoleni čtyři noví zastupitelé a změnilo
se celé vedení obce, včetně starosty. O to víc byly proto sledovány
výsledky jejich práce. Dalším důležitým faktorem bylo nové plánovací období pro čerpání evropských dotací v letech 2007–2013.
A právě díky získaným dotacím se podstatně změnil vzhled obce.
Nové vedení obce pokračovalo v nastoupeném trendu vybudovat
z Grygova moderní a prosperující obec, v souladu se schváleným
„Programem rozvoje obce Grygov 2006–2013“. Souhrnně lze říci,
že v Grygově se za uplynulé volební období podařilo uskutečnit
stavby v hodnotě více než 58 milionů korun, z čehož 42 milionů
činí přijaté dotace.

1. Závazky z předchozího období 2002–2006 ve výši 1 milion Kč (příspěvek na podchod) a 494 tisíc Kč (inženýrské
sítě v ulici Zahradní) byly uhrazeny v roce 2007 pomocí
úvěru, který byl splacen v roce 2009.
2. Překlenovací úvěr 20 milionů Kč – pro financování projektů obnovy komunikací a sportovního areálu do doby než
nám budou proplaceny dotace. Po zaslání všech dotací
na výše zmíněné projekty na účet obce bude tento úvěr
doplacen do 28. února 2011.
3. Investiční úvěr 3,5 milionu Kč – pro dofinancování projektu „Grygov dostavba kanalizace“, splatnost úvěru je
do 31. 12. 2013.

Soudní spory
Rozpočet obce na rok 2010
Zastupitelstvo jej schválilo ve výši 78.085.977,- Kč, po rozpočtovém opatření č.2/2010 jeho výše narostla na 89.399.546,- Kč.
Rozpočtové příjmy jsou naplňovány daňovými příjmy, dotacemi a
investičním úvěrem, který bude popsán dále. V červnu 2010 byl
vrácen 1 milion Kč Ministerstvu pro místní rozvoj, který byl obci
poskytnut na dobu 10 let do Fondu rozvoje bydlení (FRB). Na účtě
tohoto FRB je dnes 727 tisíc Kč vlastních prostředků, většinu tvoří
finanční prostředky z prodeje obecních bytů.

1. Soudní spor mezi žalobcem Josefem Šmoldasem a Obcí
Grygov o náhradu škody – žalobce p. Josef Šmoldas podal
dovolání k Nejvyššímu soudu.
2. Soudní spor mezi žalobcem Obcí Grygov a Přemyslem
Hlaváčem na určení vlastnického práva k pozemkům
V Podlesí – žalobce Obec Grygov též podal dovolání
k Nejvyššímu soudu.
Závěrem chci poděkovat za důvěru, kterou jste současnému
zastupitelstvu dali ve volbách v roce 2006. Nám všem pak popřát
šťastnou ruku při výběru kandidátů ve volbách letošních.

Rozpracované akce:
1. komplexní pozemková úprava a opatření z ní vyplývající
– byla dokončena na sklonku roku 2009, nyní probíhá
zpracování projektové dokumentace první etapy protipovodňových a protierozních zařízení.

Váš
Ing. Tomáš Kubáček,
starosta obce

Přehled nejdůležitějších investičních akcí 2006–2010:
rok

akce

2007

Rekonstrukce kanalizace v ul. Komenského

2007

Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce

2010

Obnova místních komunikací

2010

Sportovně rekreační areál Grygov

2010

Grygov dostavba kanalizace

2010

Dětské hřiště v parku

* hříště bylo pořízeno z prostředků ze zrušené finanční sbírky Zvonkohra

celkové výdaje
v tis. Kč

dotace
v tis. Kč

2 900

2 200

130

32

27 300

21 500

9 950

6 970

21 400

11 660

155*
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„Tak šel čas s grygovskými stavbami…”

Ulice Komenského

Ulice U Parku
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„Tak šel čas s grygovskými stavbami…”

Masarykova náves

Ulice 8. května
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„Tak šel čas s grygovskými stavbami…”

Ulice K Nádraží

Ulice Libušina

Sportovní areál
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