Slovo starosty 2019
Vážení občané a chalupáři ,
rok uběhl velice rychle a před námi jsou jedny z nejhezčích dnů v roce „Vánoce“. Mnozí z nás prožívají
intenzivní přípravy na tyto svátky a závěr roku. Proto dovolte, abych vám všem popřála krásné a pokojné
vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Co se nám v tomto roce podařilo
- rekonstrukce povrchů návsi a odvodnění dešťové vody v Horním Týnci
- společně se Svobodnou ZŠ, o.p.s. bylo přebudováno kino na multifunkční učebnu pro MŠ, ZŠ a obec
- vybudování klimatizace ve školní jídelně
- odvedení děšťové vody od budovy školy a podél komunikace směrem k lípám u školy
- průběžně se opravovali komunikace na celém katastrálním území
- odvodnění poslední části podél komunikace v Řepčicích žlabovnicemi
- je navrženo technické a technologické řešení odkanalizování Horního a Dolního Týnce a ostatních
obcí, které nebude možné napojit na čistírnu odpadních vod. V současné době je vše v řízení
s projektantem a SVS a.s.
- v květnu byla podána žádost o dotaci na MMR pod názvem Regenerace území brownfield –Stodola
Třebušín, v listopadu jsme obdrželi registraci tohoto dotačního titulu s možnou dotací 11 434 008,-Kč
- podepsání smlouvy o dílo s firmou musí být do 28. 2. 2020 a dokončení díla je stanoveno 31. 3. 2022
- obdrželi jsme dotaci ve výši 49 000,- Kč z POV Ústeckého kraje na techniku na údržbu veřejné zeleně
- obdrželi jsme dotaci ve výši 100 000,- Kč z Fondu ústeckého kraje na Husitské slavnosti
- obdrželi jsme finanční příspěvek 165 166,- Kč z MZ na zmírnění kůrovcové kalamity
- zajistili jsme novou firmu na zimní údržbu
- zajistili jsme novou firmu na opravu veřejného osvětlení
- zajistili jsme novou firmu na správu obecních lesů, které jsou napadeny kůrovcovou kalamitou

Co v roce 2020 připravujeme
- opravu stodoly a přístavbu s technickým zázemím
- opravu panelové cesty u bytovek s parkovištěm
- zhotovení nového povrchu z kamenné dlažby na točně kolem lip u školy, která zbyla v Horním Týnci
- opravu centrálního kříže na hřbitově
- opravu hřbitovní zdi (odfukující se omítku na straně vstupu na hřbitov)
- výmalbu jednoho křídla v DPS a chodbu OÚ
- průběžné opravy komunikací

Důležité upozornění
Vzhledem k tomu, že stále dochází k zvyšování nákladů za svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu a
bioodpadu, byli jsme nuceni se opět zabývat otázkou výše poplatku za svoz popelnic. Nově přibyla ještě
povinnost zajistit likvidaci nových komodit (jedlé oleje). Během měsíce ledna ke všem kontejnerovým
stanovištím budou umístěny plastové nádoby s otvorem ve víku na jedlé oleje. Jedlé oleje do nádob
ukládejte v uzavřených plastových lahvích. V současné době obec dotuje odpady částkou převyšující 200
tis. Kč. Z těchto důvodů zastupitelstvo obce schválilo navýšení částky ročního poplatku pro osobu starší
15-ti let a poplatku za rekreační objekt na částku 800 Kč. Děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny z
důvodu podpory rodin s dětmi.
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