Ctibořský zpravodaj 12/20
Pravidelné bohoslužby se
v naší kapli konají každou
čtvrtou neděli v měsíci od
14:30 hod.
Poslední v letošním roce
bude 27.12.

Betlém ve ctibořské kapli
Foto: Pavel Rosocha
2019

Letošní rok jsme, bohužel, prožili jinak, než jsme si všichni přáli a dovedli si vůbec
představit. Celosvětová epidemie ovlivnila naše životy, omezila vzájemné setkávání,
a to se asi nejvíc projevilo v obecním dění. Byli jsme nuceni zrušit připravené oslavy
645 let od první písemné zmínky o naší obci a další tradiční akce. Také gratulace
jubilantům jsme museli omezit na bezkontaktní.
Těžké situace ale přinášejí nové výzvy a záhy se ukázalo, že si
umíme poradit a držet při sobě. Hned v počátku první vlny se
mezi námi našlo několik rodin, které ušily (na své náklady)
roušky pro všechny spoluobčany v rizikových skupinách. Je
dobré vědět, že v tom nejsme nikdo sám a umíme si vzájemně
pomáhat.

Připravované investiční akce
Letošní rok se nesl ve znamení příprav
větších
investičních
akcí,
které
vypuknou příští rok a přípravy to
rozhodně nebyly jednoduché.

Výsadba větrolamu za
připravovanou obytnou zónou
byl navržen již v komplexní pozemkové
úpravě,
následně
jsme
nechali
zpracovat projektovou dokumentaci a
žádost o dotaci Operačního programu
Životní prostředí. Před nedávnem jsme
se dozvěděli výsledek dotačního řízení –
byla nám schválena podpora ve výši
100 %. Předpokládané náklady na
výsadbu a následnou několikaletou
údržbu jsou 1,5 mil. Kč. Aktuálně probíhá
příprava
výběrového
řízení
na
dodavatele.

Obytná zóna západ
Největší akcí, která nás příští rok čeká
je realizace prvních dvou etap
zasíťování
nových
stavebních
pozemků
v lokalitě
západ.
Několikaletá příprava vrcholí, máme
stavební povolení, připravujeme
výběrové řízení na dodavatele a
v příštím roce by měla proběhnout
výstavba. Jedná se o vybudování
chodníku kolem kaple nahoru
k připravovaným pozemkům. Je to
finančně nákladná akce, proto
budeme
žádat
o
dotaci
z Integrovaného
regionálního
operačního
programu.
Předpokládané výdaje jsou 5 mil. Kč,
dotace je 95 %. Na samotné
zasíťování pozemků je rozpočet 12
mil. Kč, ale ještě záleží, jakou cenu
nabídne vítězný dodavatel v soutěži.

Finančním darem jsme
podpořili
•
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
•
Stodskou nemocnici
•
Linku bezpečí
Dotaci 20 tis. Kč jsme z
rozpočtu obce poskytli TJ
Ctiboř na zakoupení
sekacího traktůrku

Hospoda bude po dobu
protiepidemických
opatření uzavřena, aby se
neprohlubovaly ztráty.
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V souvislosti s tím jsme požádali o
úvěr, který bude splacen z příjmů z
prodeje pozemků.

Dejte nám „to se mi líbí“ a
sledujte náš Facebook
Zadejte svůj e-mail a odebírejte
novinky z našich stránek
www.obecctibor.cz
nebo prostřednictvím mobilní
aplikace „V OBRAZE“

V nové obytné zóně vznikne 17
stavebních parcel o výměře kolem
1000 m2. Cena byla předběžně
stanovena znalcem na 850,-Kč/m2
včetně DPH, ale nemusí být
konečná, uvidí se až podle
vysoutěžené ceny stavby.
Za několik let pak bude následovat
poslední etapa, která spočívá
v asfaltování
krytů
nových
komunikací a další chodník od č.p.
17 kolem experimentálek.

Ostatní akce
Ještě máme pro příští rok připravený projekt, na který jsme
požádali o 80 % dotaci z Programu rozvoje venkova, jeho
předmětem je pořízení elektronické úřední desky, oprava
podlahy garáže v hasičské zbrojnici a vybavení zásahové
jednotky. To vše za 623 tis. Kč.
Teď na konci roku ještě dobíhá Rekonstrukce budovy
zázemí pro údržbu obce Ctiboř, kterou podpořil Plzeňský
kraj 70 % (234 tis. Kč). Byla zrekonstruována podlaha
bývalé kotelny u dolních bytovek, momentálně se
pracuje na snižování stropu a odhlučnění stěny sousedící
s bytovkou. Součástí akce byla také výměna původních
plechových garážových vrat do bývalé uhelny (nyní tam
obec parkuje Ford Custom) za lamelová a vedlejších
vchodových dveří za plastová. Tyto prostory jsou
využívány pro parkování a opravy komunální techniky.
Ještě by bylo potřeba zrekonstruovat instalace, ale to
zase až příště, Plzeňský kraj v souvislosti s epidemií krátí
dotační prostředky, tak uvidíme……
Od října je vypuštěna požární nádrž z důvodu úniku vody.
Proběhla oprava v místě bývalé výpusti a nyní se bude
pozvolna napouštět, pokud se znovu neobjeví průsak
vody. Nádrž je zralá na celkovou rekonstrukci, její
odhadované náklady jsou 1,5 mil. Kč. Je zadáno
zpracování projektové dokumentace a budeme čekat
na vhodný dotační titul.

A teď k neméně
důležitým věcem a tím
jsou ODPADY
Výpočet poplatku pro příští rok vychází
ze skutečných nákladů posledního
uzavřeného účetního období a tím je
tedy rok 2019. V tomto roce se Vám,
díky třídění, povedlo nenavýšit výdaje
za svoz směsného komunálního
odpadu a mohli jsme tedy i pro rok
2021 zachovat stejnou výši poplatku
na osobu a rok 700,-Kč.
Nedávno
ale
poslaneckou
sněmovnou prošlo zvýšení ceny za
skládkování odpadů z 500,-Kč/tunu na
800,-Kč/tunu. Musíme tedy očekávat
zvýšení výdajů obce za odpady v roce
2021, to se v konečném důsledku
projeví
v navýšení
poplatku
na
obyvatele v příštích letech. Jedinou
cestou je dodržení limitu 200 kg
skládkovaného odpadu na osobu a
rok, pak by k navýšení nedošlo.
Jedinou cestou k tomu je tedy třídění
odpadu.

Změna zaměstnance obecního úřadu
Od nového roku se budete v kanceláři OÚ setkávat s naší novou
kolegyní, která u nás bude pracovat na částečný úvazek.
Úřední hodiny:
Út 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 (pokladna)
Čt
15:00 – 17:00
Poplatky můžete hradit i bezhotovostně převodem na obecní účet
č.: 1980328339/0800, do poznámky uvádějte popis platby
(kdo a co platí).

Jménem našich hasičů bych chtěla poprosit
všechny, kteří by alespoň trochu chtěli a mohli, aby
se zapojili do činnosti sboru dobrovolných hasičů. Ať
už noví nebo bývalí členové, bez rozdílu pohlaví
nebo věku, všichni jste vítáni!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do šití roušek a všem dobrovolníkům, kteří v
obci pomáhají. Přejeme Vám klidné vánoční svátky a do nového roku
naplněnou naději, že se zase vrátíme do normálních časů, pevné zdraví!
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