Výroční zpráva obce Blanné za rok 2011

Blíží se konec roku 2011 a je za námi jednoleté působení nového Zastupitelstva, proto by
bylo vhodné informovat občany, co se v obci Blanné a na Obecním úřadě za rok událo.

Činnost občanů
V obci se uskutečnila brigáda sázení ovocných stromků podél komunikace ke státní silnici.
Jednalo se o slivoně a každý z občanů bude mít možnost využít do budoucna plodů z těchto
stromů.
Další činnost, která se uskutečnila v obci, byla stavění máje. U této příležitosti se sešli
spoluobčané na návsi a na vše dohlíželi. Je pravdou, že máje se má v noci hlídat, což jsme
neučinili a byli jsme za to potrestání sousedy ze Zvěrkovic, kteří nám ji podřízli. Tato
skutečnost mě zarazila z toho důvodu, že Zvěrkovicím se skoro každoročně dává máje
z našeho obecního lesa.

V obci se opět zavedla po několika letech tradice „velikonoční hrkání“.

Činnost obce
Pracovník obce
Asi jste si všimli, že obec zaměstnala pracovníka na údržbu zelených ploch a chodníků. Tato
práce byla podle mého názoru i názoru Zastupitelstva v obci velmi vidět. Tímto bych chtěl
poděkovat paní Nejerálové za svědomitou a pilnou práci. Obec pracovnici zaměstnala
na 7 měsíců, bylo využito dotace od Úřadu práce.
Obecní úřad změnil kabát
Byla provedena oprava budovy OÚ. Týkalo se to omítky, odizolování zdiva, výměny oken
a dveří. Celkové náklady na tuto akci byly zhruba 290 000,- Kč. Obec na tuto akci dostala
dotaci od Jihomoravského kraje z programu rozvoje venkova ve výši 200 000,- Kč, tudíž
z rozpočtu naší obce jsme museli uhradit 90 000,- Kč.

Územní plán
V tomto roce se dokončil územní plán obce, který nechalo zhotovit bývalé Zastupitelstvo.
Územní plán stál 90 000,- a obec dostala od Jihomoravského kraje 45 000,-. Nicméně do této
chvíle není Územní plán schválen z důvodu nových skutečností a různých úprav. Schválení se
oddaluje do dalšího roku. Tímto bych se chtěl omluvit občanům, kteří na územní plán Blanné
kvůli stavebním činnostem čekají.

Činnost SDH
Sbor dobrovolných hasičů ani tento rok nezahálel a jejich činnosti si velice vážím. SDH Blanné
se pravidelně zúčastňuje hasičských závodů v okolních obcích, zúčastnili se námětového
cvičení v Hostimi, konají brigády aj. Asi největší jejich akcí byl Fireman 2011, jednalo se zde
o nevšední závody. Dá se říci, že to byly dovedností soutěže mužstev. Tato akce byla velice
vydařená, a proto mě osobně mrzí, že byla velice málo podpořena občany obce.

Obec Blanné dostala dotaci na nákup dopravního automobilu pro SDH od Jihomoravského
kraje ve výši 140 000,- s tím, že obec musí dofinancovat ze svého rozpočtu min. 30% tudíž
60 000,-. Automobil se bude kupovat na jaře roku 2012 a bude slavnostně předán SDH.
Usnadní se tím jejich činnost z pohledu dopravovaní stoje a osob na závody.

Výhled na další roky
Hned po novém roce se bude realizovat přeložka dešťové kanalizace. Na tuto akci
Jihomoravský kraj nemá vypsanou žádnou dotační výzvu, avšak jsem v červenci 2011 podal
žádost o individuální dotaci. Ovšem jestli obdržíme nějakou dotaci, záleží pouze
na rozhodnutí Jihomoravského kraje.
V dalších letech se bude obec snažit investovat do opravy místní komunikace, zhotovení
čekárny u státní silnice a zhotovení dětského hřiště. Kvůli budoucí realizaci dětského hřiště
obec musela koupit 2/3 parku v kruhovém objezdu, která nepatřila obci. Jestli se tyto
investice uskuteční, bude záležet na výši přiznaných dotací.
Dnes mohu říci, že splašková kanalizace a ČOV je na dobré cestě pro obce Ctidružice, Pavlice,
Grešlové Mýto a Hostim, a když „hvězdy budou nakloněny“, tak by se mohlo na jaře roku
2013 již kopat. S obcí Blanné a Prokopov je počítáno, že se do budoucna připojí. Obec
Prokopov již má stavební povolení. Obec Blanné sice dostala v letošním roce na první část
projektové dokumentace dotaci ve výši 190 000,- se spoluúčastí 30%, ale Zastupitelstvo obce
tuto dotaci neschválilo, z důvodu nedůvěryhodnosti celé akce. Dnešní pohled se liší, nicméně
není pořád jisté, jestli se celá akce bude realizovat.

Na závěr výroční zprávy bych chtěl popřát všem pěkné prožití svátku vánočních, mnoho
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v dalších letech.
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