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•

Během prvního měsíce na úřadě jsme se primárně zabývali auditováním dokumentů.
Procházíme všechny dokumenty, abychom byli co nejvíce informovaní. Řešili jsme
Obec Zdiby-reality s.r.o. Pan Jordanov byl odvolán z funkce jednatele a nově byla
do této funkce zvolena paní Mgr. Beata Sabolová. Došlo ke snížení jednatelské
odměny z 25.000,- Kč na 2.000,-Kč

•

Také jsme řešili HOBR expres, který měl skončit ke konci listopadu. V tuto chvíli je
prodloužen do ledna 2019. Budeme řešit výběrové řízení, abychom zajistili
pokračování, protože trasa je vytížená a využívaná.

•

Lehce se mění web obce. Dokumenty byly tam, kam nepatřily, a jejich uspořádání bylo
pro občany nepřehledné. V aktualitách nově zveřejňujeme zprávy z vedení obce
a podstatné informace. Zavedli jsme rubriku „Lepší místo“, kam občané můžou posílat
fotky a informace, kde je co potřeba opravit, nebo vylepšit. Zavedli jsme novou rubriku
zastupitelstvo, rada, komise, kde najdete všechna usnesení.

•

Dostali jsme různé žádosti o dotace. Tuto záležitost by měla řešit rada na začátku roku.
Chtěli bychom nastavit jednotná pravidla pro všechny. Potom rádi všechny pro obec
prospěšné aktivity podpoříme.

•

Řešíme agendu s katastrálním úřadem. V rámci revize nesouladu údajů v katastru
nemovitostí byla zjištěna řada nesrovnalostí.

•

Studujeme agendu kanalizace 1. i 2. etapu, tak aby mohlo vše bezproblémově
pokračovat.

•

Jednáme s paní doktorkou ohledně umístění ordinace. Paní doktorka se už byla
podívat v kontejnerové třídě, kde se jí to moc líbilo.

•

Další důležitou agendou bude řešení sporné faktury 7,5 mil. Kč pro Trepart (nástavba
ZŠ na budově MŠ). Je možné, že se dostaneme až do soudního řízení. Dle našeho
dosavadního nastudování tato částka není oprávněná.

•

V rámci komunikace Na Brnky řešíme s některými vlastníky jejich námitky (bylo jim
řečeno, že komunikace přes jejich pozemky nevede). Není žádný záznam z jednání
s obecním úřadem. Teď uplatňují své nároky, které musíme my řešit proto, že s těmito
vlastníky nebylo včas předchozím vedením jednáno, resp. s nimi mnohdy nebylo vůbec
jednáno.
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