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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
končí rok 2021 a bohužel na něj (stejně jako na rok 2020) budeme
vzpomínat zvláštně. Celosvětová pandemie Covidu ovlivnila téměř
vše, na co jsme bez problémů byli dříve zvyklí. Z důvodu neúprosné
nákazy, nemocnosti a karantén se vše komplikuje a zdražuje. Bydlení
se stává především pro mladé lidi těžko dostupné, ceny energií
raketově a pro mnohé neúnosně stoupají. Zdražování pohonných
hmot, služeb, spotřebního zboží i potravin už ani člověk nestíhá
sledovat.
Covid ovlivnil školní docházku, děti si odvykly na zaběhlé návyky i sportování. Počítač a mobil se staly metlou
zdraví. I v naší obci se nemohlo konat mnoho společenských a sportovních akcí.
Chod obce ale nejde zastavit. Musíme stále udržovat vzhled obce, zeleň, likvidaci odpadů, svítit, hlásit, starat se
o obecní majetek a zajistit chod škol, služeb a obecního úřadu. Zaměstnanci kanceláře i údržby obce, zastupitelé
i členové poradních výborů pracovali celý rok velmi dobře a patří jim za všechny občany velký dík.
„Bez ztráty kytičky“ jsme přečkali na úřadě pravidelný audit, mnohé kontroly, školy inspekce i „přepadové“
kontroly např. hygieny či bezpečnosti práce.
Věřím, že i nadále budeme mít takové výsledky a budeme se moci i na konci roku 2022, mimochodem s obecními
volbami, na naši práci podívat se ctí.
Věřme společně, že nákaza prohraje, vše se srovná a život bude veselejší a klidnější. Všem Vám přeji zdraví, štěstí,
hodně optimismu a klidné svátky a úspěšný rok 2022.
Michal Kurka, starosta obce
Aktuální informace
Úřední hodiny Obecního úřadu Dolní Ředice
Kancelář obecního úřadu bude od 21.12. do 31.12.2021 uzavřena.
Informace o vybírání poplatků
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro příští rok nezvyšovat místní poplatek za odpady. Jeho sazba zůstává ve výši
540 Kč na jednoho poplatníka. Poplatek může být uhrazen buď najednou na celý rok do 28.2.2022, případně je
možné úhradu rozdělit do dvou stejných splátek, tj. na 1. pololetí do 28.2.2022 a na 2. pololetí do 29.6.2022.
Samolepky z letošního roku, opravňující svozovou firmu k odvozu popelnic, jsou platné až do konce února 2022.
Vybírání tohoto místního poplatku upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Beze změn zůstává pro rok 2022 místní poplatek ze psů. Činí 192 Kč za jednoho psa staršího tří měsíců. Poplatek
je splatný jednorázově do 30.3.2022. Vybírání poplatku upravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním
poplatku ze psů. Upozorňujeme, že občané mají tzv. ohlašovací povinnost k poplatku ze psů. Přihlásit psa musí
jeho držitel, přičemž je nutné přihlásit i psa, který je od poplatku osvobozen.

Upozorňujeme občany, kteří mají prostřednictvím obce od firmy Marius Pedersen pronajaté popelnice, že i částky
za pronájem budou stejné jako loni: tj. za pronájem popelnice o velikosti 120 l to bude 145 Kč, pronájem popelnice
o velikosti 240 l bude stát 214 Kč.
Občané mohou poplatky zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. Z technických důvodů ale mohou být
poplatky placené v hotovosti vybírány nejdříve od 24.1.2022.
Druhou možností je úhrada poplatků převodem na účet obce číslo: 3324561/0100. Zde jsou platby možné již od
začátku ledna.
Nutné je uvést variabilní symboly pro identifikaci platby:
- místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: 1340 + číslo popisné
- místní poplatek ze psů: 1341 + číslo popisné
- pronájem popelnic: 3722 + číslo popisné
Pokud platbu neposíláte za všechny poplatníky v domě, napište do poznámky jméno.
Občanům, kteří zaplatí na účet, budou samolepky na popelnice do konce února rozvezeny do poštovních schránek.
Obecní hostinec U Desatera

Větší výdaje z rozpočtu obce v roce 2021

Vánoční otevírací doba
23.12.
14.00 – 22.00
24.12.
12.00 – 16.00
25.12. – 26.12.
zavřeno
27.12. – 30.12.
16.00 – 22.00
31.12.
16.00 - ?
1.1. – 2.1.
zavřeno

210 tis. – úpravy a vybavení nové učebny ze staré tělocvičny
1,6 mil. – parkoviště u ZŠ
13,7 mil. – rekonstrukce MŠ (z toho 11,7 dotace z Min. financí)
35,3 mil.– tělocvična, nová učebna, kabinet, soc. zázemí, ČOV (20 mil. dotace)

220 tis. – konvektomat do kuchyně MŠ (z toho 110 tis. z Pard. kraje)
1,4 mil. – opravy místních komunikací (z toho 1 mil. dotace z MMR)
2,4 mil. – střecha ZŠ (z toho dotace 1,1 mil. z Min. pro místní rozvoj)
200 tis. – oprava a nákup techniky pro údržbu vzhledu obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
V březnu schválilo zastupitelstvo finanční dary spolkům – TJ Sokol, myslivcům, hasičům a Fotbalovému klubu
Horní Ředice. Dále potvrdilo výběr firmy BW stavitelství Holice jako dodavatele na akci „Rekonstrukce mateřské
školy“, schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu splaškové kanalizace v obci, schválilo umístění
boxu Zásilkovny u obecního úřadu, schválilo prominutí části nájemného v provozovnách služeb v budově OÚ
z důvodu pandemie a schválilo smlouvu s krajskou knihovnou o spolupráci.
Na zasedání v červnu bylo projednáno hospodaření a závěrečný účet obce a výsledky hospodaření obou škol za rok
2020, zastupitelstvo schválilo složení školské rady, vyplacení mimořádných odměn zastupitelům, prodeje a koupě
pozemků a věcná břemena při uložení nových zemních sítí, potvrdilo výběr na dodavatele nové střechy na ZŠ.
V červenci zastupitelstvo obce projednalo realizaci akce „Střecha ZŠ“, postup prací při rekonstrukci mateřské školy
a podání žádosti o dotaci na obnovu umělého povrchu a oplocení kurtu za hospodou.
Na říjnovém zasedání projednávali zastupitelé prodeje a koupě pozemků, přijetí daru vodovodu budovaného
soukromým investorem, schválilo odpuštění nájmu v bytě MŠ v průběhu stavby v areálu MŠ, schválilo podání
žádosti o dotaci na koupi defibrilátoru pro hasiče, projednali postup distribuce kompostérů občanům.
Na posledním zasedání 13. prosince schválilo zastupitelstvo plán účetních odpisů, odepsání nedokončených investic
a účetní směrnici. Dále projednalo střednědobý výhled na roky 2023-2024 a rozpočet obce na rok 2022, stejně tak
u základní a mateřské školy. Schválilo plán inventur obecního majetku, obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
podání žádosti na Pardubický kraj o dotaci na klimatizaci kanceláří obecního úřadu, záměr přípravy projektové
dokumentace na rekonstrukci OÚ, podání žádosti o dotaci na nové chodníky v Dašické, Drahošské a Pardubické
ulici. Dále se projednávala instalace kamerového systému v obci, navýšení sociálního fondu, aktualizace Programu
rozvoje obce a navýšení úhrady za služby Městské policie Sezemice.

TJ Sokol
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že přestože byla naše činnost v podstatě celý rok ovlivňována nařízeními kvůli Covidu, můžeme ji
hodnotit jako velmi úspěšnou. Podařilo se nám totiž v maximální možné míře organizovat cvičení a sportování
všech oddílů a zrealizovat většinu plánovaných akcí. A to buď obvyklým způsobem (např. dětský den, letní dětský
tábor, cyklozávody, ...), nebo v upravené verzi (např. memoriál Karla Poura nebo čertovské dovádění). Jedinými
akcemi, které se bohužel musely úplně zrušit, byly sokolský ples a masopustní průvod. Místo nich jsme však jako
náhradu uspořádali na hřišti letní venkovní zábavu se skupinou Alkehol.
Mimo vlastní běžnou činnost se nám podařilo zrealizovat
několik investičních akcí:
- v dubnu a květnu jsme brigádně vybudovali zpevněnou cestu
na hřiště podél potoka.
- v letních měsících jsme dozorovali obnovu historického kříže
na návsi, která byla hrazena z prostředků získaných veřejnou
sbírkou organizovanou naší TJ Sokol. Jeho slavnostní
vysvěcení proběhlo 28.9.2021.
- v říjnu a listopadu jsme pomáhali s vybavením nářaďovny
v nové tělocvičně. Součástí tělocvičny je také horolezecká
stěna, která byla hrazena z prostředků našeho spolku.
Otevřením tělocvičny vstoupila naše jednota do nové éry, jelikož tělocvična se svým vybavením nám dává mnohem
větší možnosti než ta původní. Zde je nutno poděkovat zastupitelstvu obce za její vybudování, na nás je pak zajištění
jejího maximální využití a spolupráce při její údržbě (např. již zakoupený robotický vysavač). V kombinaci
s opraveným dětským hřištěm včetně skladů a sociálního zázemí, víceúčelovým hřištěm u hospody a hernou
stolního tenisu máme k dispozici sportoviště, která rozhodně nejsou v jiných obcích standardem.
Vážení členové a příznivci naší jednoty, ještě jednou Vám děkujeme za Vaši přízeň, účast na akcích, dary do sbírky
nebo pomoc při brigádách. Je radost pozorovat, jak naše činnost přispívá ke stmelování občanů naší obce, což je
jeden z našich hlavních cílů. Věřme, že tomu tak bude i v roce následujícím.
výbor TJ Sokol Dolní Ředice
Víte, že
- rozpočet obce na rok 2022 je schodkový? Příjmy jsou 13,9 mil. Kč, běžné výdaje činí 11,5 mil. Kč, kapitálové
4,5 mil. Kč, splátky úvěrů budou 2,9 mil. Kč, přebytek hospodaření z roku 2021 je zapojen částkou 5 mil. Kč.
- v rozpočtu obce na rok 2022 je za 4,5 mil. Kč investic (kapitálové výdaje)? Např.: zvýšení bezpečnosti III (chodníky
Dašická, Drahošská a Pardubická ul.), projekt kanalizace, projekt rekonstrukce komunikace K Třešňovce, výměna
umělého povrchu kurtu, modernizace veřejného osvětlení, nové dopravní značení v obci, klimatizace OÚ, projekt
protipovodňových opatření za MŠ, čistící stroj na podlahy obecních objektů, projekt kompostárny zeleného odpadu,
nákupy pozemků, koupě kontejneru na multikáru, koupě sekacího traktůrku a koupě kopírky do kanceláře OÚ.

- rozpočet mateřské školy na rok 2022 je 5,7 mil. Kč? Z toho příspěvek obce na provozní výdaje činí 470 tis. Kč.
- rozpočet základní školy na rok 2022 je 5,85 mil. Kč? Z toho příspěvek obce na provozní výdaje činí 500 tis. Kč.
- několik občanů si stěžovalo na stříkání vody a bláta do menší čekárny na Drahošské? Zastupitelé rozhodli o zadání
technické úpravy čelní stěny odborné firmě.
- investor stavby dálnice má ze zákona povinnost náhradní výsadby za pokácenou zeleň? Naše obec využila
připravených studií výsadby zeleně a čtyři místa v katastru naší vesnice se výrazně ozelení ovocnými stromy a keři.
Obnovena bude například historická „třešňovka“ (veřejný třešňový sad) za Bellindou.
- nová tělocvična u základní školy je obrovsky vytížena sportovci? Pravidelně zde cvičí všechny věkové kategorie
cvičenců TJ, trénují nohejbalisté, tenisté, florbalisté, lezci na umělé horolezecké stěně a činnost zahájí v novém roce
i badminton. Samozřejmě tělocvičnu využívají také žáci základní i mateřské školy.

- obec jedná s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic o možnosti vybudování chodníku – stezky pro
cyklisty přes nový nadjezd nad dálnicí? Případná obecní investice je možná až po kolaudaci nadjezdu a majetkovém
vypořádání. Stavbě samozřejmě musí předcházet pořízení projektu a stavební povolení.
- i letos vydal Dobrovolný svazek obcí Holicka svůj kalendář? Letos je na téma spolkový život v obcích
mikroregionu. Naše obec zde má také zastoupení v několika fotografiích. K zakoupení je v kanceláři OÚ za 60 Kč.
- každý rok dostávají občané starší 80 let od obce k Vánocům dárkové balíčky? Dříve je v domácnostech
navštěvovali členové výboru pro občanské záležitosti. Letos (stejně jako loni) balíčky vzhledem k současné situaci
rozvezou pracovníci obce a předají „přes plot“.
Informace z obce
Obecní úřad Dolní Ředice průběžně informuje občany o všech akcích, které se v obci konají, i o různých
omezeních, která se občanů dotýkají, na webových stránkách. Všechny aktuality jsou také rozesílány občanům,
kteří jsou zaregistrováni do systému Smart Info.
Pokud také chcete emailem odebírat novinky z našeho webu, zaregistrujte se k nové službě Smart Info
- na www.dolniredice.cz v pravém sloupci záložka Informace od nás
- nebo načtením QR kódu
Co služba přináší?
- doručovaní všech informací z obce formou emailu
- doručování krizových informací formou SMS
(občanům, kteří si zaregistrují telefonní číslo)
Jak se zaregistrovat na odběr zpráv?
1. Stačí kliknout na tlačítko „Chci se zaregistrovat“ nebo načíst QR kód.
2. Vybrat svoji obec (pouze pokud se registrujete prostřednictvím QR kódu).
3. Zadat své kontaktní údaje.
4. Potvrdit v e-mailu a jste zaregistrováni.
Služba Smart Info je pro všechny občany zcela zdarma.
Dolnoředický zpravodaj vychází 21.12.2021

