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Vážení spoluobčané,
děkuji svým občanům, svým blízkým a rodiče
dětem v jejich nové neobvyklé době. Obdivuji,
jak se rodiče vypořádali s technickou pomocí a
výukou svých ratolestí. Nyní si i vyzkoušeli
nelehkou odpovědnost učitelů k učivu s dětmi.
Naši senioři to také neměli v době nouzového
stavu jednoduché. Nemohli se setkávat se
svými dětmi, vnoučaty, ale i kamarády. I
kulturní komise k jejich jubileu nemohla tyto seniory navštívit. Nyní se to
snaží pomalu dohnat.
Vážení spoluobčané, nyní se již tradičně vrátíme k projednání záležitostí v
zastupitelstvu obce ze dne 28.2.2020:
- kde schválilo investiční záměr „Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva
financí VPS 223-2-2020 - Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury. Dále ZO schválilo způsob pronajímání a vymezení
okruhu uchazečů o nájemním bydlení, který bude mít následující podobu:
Obec bude pronajímat bytové jednotky na základě nájemní smlouvy
obyvatelům s trvalým pobytem v obci Křinice v bytové nouzi nebo osobám s
prokazatelnou vazbou na obec Křinice v bytové nouzi. O přidělení
jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat zastupitelstvo obce na
základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí. Kritéria pro
individuální posouzení jednotlivých žádostí jsou následující:
Osoba žadatele musí být zletilá a trestně bezúhonná, Finanční situace
žadatele a jeho platební schopnost, Počet dětí a celistvost rodiny –
upřednostnění matek samoživitelek(případně otců), Zdravotní stav a
upřednostnění zdravotně znevýhodněných osob.
- projednávalo se odkoupení pozemku p.č. 1176/8 v k.ú Křinice – ostatní
komunikace za částku 40.000 ,- Kč. Kupní smlouva byla připravena do
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dalšího jednání, které proběhlo 27.4.2020, kde byla schválena a poté se
podepsala a odvezla na katastr v Náchodě.
- schválilo Rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádávání autorských
práv se Svazem místních samospráv – služby s.r.o. na dobu neurčitou.
Smlouva je určená pro platby za autorská práva, které obec vždy platí po
každé akci (živou hudbou nebo reprodukovanou) přes Osu. Vyjde to obec
levněji.
- schválilo obsah projektu regenerace území brownfieldu Technické služby
Křinice a podání žádosti o dotaci na revitalizaci území brownfieldu –
budovu na pozemku p.č. st. 119/2.
- schválilo podání žádosti na rekonstrukci hasičské zbrojnice na pozemku
p.č. st. 118 pro techniku hasičů a pro klubovnu hasičů.
- schválilo kupní smlouvu pozemku p.č. 1540/55 v k.ú. Křinice - zahrada v
částce 69 Kč/m2 a to za celkovou částku 20 493,- Kč.
- schválilo podání žádosti o úvěr ve výši 2 500 000,- Kč s nejvýhodnější
úrokovou sazbou a pověřuje starostku k projednání a podepsání smlouvy o
půjčce. Tento úvěr bude sloužit k překlenutí zhotovení cesty PC7 ( cesta od
Hvězdecký k cestě ke Šléglu.) Při dotaci z EU se nejprve musí cesta
zhotovit, zaplatit a poté teprve vyúčtovat, dotaci obdržíme až minimálně za
půl roku od vyúčtování. Dotaci je v částce 1.800.000,- Kč, ostatní zaplatí
obec ze svého rozpočtu. Celková vysoutěžená cena je 3.408.160,- Kč.
- schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se navyšují výdaje a příjmy
financování shodně o částku ve výši 3 400 000,- Kč. Toto rozpočtové
oparření souvysí s cestou PC 7, kde se upravuje rozpočet schválený a
skutečnost.
- schválilo prodej pozemku p.č. 4302 v k.ú Křinice o výměře 32 m2, zahrada
za cenu 60 Kč/m2 panu Vlastimilu Bažoutovi.
- schválilo majitelům domů č.p. 199, 200 a p.č. 50/2, věcné břemeno chůze a
jízdy za účelem oprav a údržby vodovodní přípojky na pozemku p.č. 105/4
trvalý travní porost v rozmezí dle GP přípojky.Náklady spojené s vyměřením
a geodeta si vlastníci nemovitostí zajistí a zaplatí sami.
- schválilo nákup stranového mulčovače za traktor Zetor včetně dopravy do
částky 40 tisíc. Kč.
- schválilo zařízení odpočtového vodoměru pro pana Miroslava Kuřete pro
nemovitost na pč. 119/1, která přímo navazuje na budovu p.č. 118 č.p. 57.
Vodoměr si zřídí navrhovatel na své náklady.
- OZ vzalo na vědomí žádost k odstoupení p. P. z kontrolního výboru.
V Občasníku z 18. května 2020 jsem Vás žádala o vyplnění krátkého
dotazníku a slíbila jsem Vám o informování a výsledcích dotazníku.
Tentokrát se vrátilo 5 dotazníků ze 180 Občasníků. K otázce č.2 – čeho si na
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naší obci vážíte bylo napsáno: čistota a údržba v obci, společenské akce
pořádané obcí a příprava investičních akcí pro další období, dostatek vody –
dešťových srážek ( není to tak například na jižní Moravě), máme blízko do
lesa, klid od rušného města. Další otázka byla. Co jsou podle Vás hlavní
problémy v naší obci: nepořádek kolem některých nemovitostí, nezájem
občanů o dění v obci, některé černé skládky na soukromých pozemcích,
vandalizmus u Božích muk, někteří si neváží práce druhých, odpad u
zastávek odpadkové koše, rozlehlý nepořádek u autoopravny bývalých
statků, tak toto si řekli někteří ve svých dotaznících. Moc jim za to děkuji a
je to další podnět jakou cestou se máme dát. DSO Broumovsko má na dva
roky nového zaměstnance, který zprostředkovává dotace pro obce a
zpracovává koncept celého Broumovska, kde si každá vesnice nastolí
koncept dle svých potřeb, jako jsou potřeby občanů, pasporty mostů, cest a
parkovacích míst pro cestovní ruch. Proto potřebujeme vyplnit dotazníky.

Informace pro občany:

Kulturní komise pro Vás připravila letní akce, které se budou konat v zahradě
Obecního domu v Křinicích .
1. srpna 2020 Křinická pouť
29. srpna 2020 Křinické dožínky s výročím 765 let od založení obce.
Sledujte úřední desku před obecním úřadem a stránky obce www.krinice.cz
děkujeme a přejem všem krásné letní měsíce a hodně zdraví.

Vydal Obecní úřad v Křinicích 15.6.2020, náklad 180 výtisků, www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete vložit na obecní úřad do schránky nebo na starosta@krinice.cz
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