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• Dochází ke změnám ve veřejném osvětlení. Řeší se problém výrazného zkrácení
životnosti světelných zdrojů, jehož příčinou je skutečnost, že v minulosti byly dávány
do lamp veřejného osvětlení jiné žárovky, než které do daných svítidel patřily. Obec
problémy s osvětlením řeší tak, že nahrazuje prasklé nevhodné zdroje na Průběžné,
vhodnými do bytové zástavby a spotřebovává ty nevhodné na hlavní komunikaci
Pražská. Současně se snaží o postupné sjednocení světel v jednotlivých ulicích obce,
aby se odstranila různobarevnost světel v obci a použití světel nevhodné svítivosti
v obytných částech obce.
• Paní starostka se sešla s panem Ing. Jordanovem, ohledně tří projektů veřejného
osvětlení, o kterých bylo tvrzeno, že jsou připravené. Ze schůzky udělali zápis, aby jasně
vydefinovali, co je potřeba. Ze třech projektů fakticky existuje jen jeden – Holosmetky.
Paní starostka se spojí s projektantem. Realizační hodnota projektu by byla přibližně
790.000,- Kč. Pravděpodobně by se muselo řešit dotacemi. Další projekt měl být
na Brnky – tam se ale dozvěděla, že existuje pouze soupisek, kde občané uvedli, co by si
přáli. Třetí měl existovat na Průběžné směrem do Klecan. Ve skutečnost ani tento projekt
není.
• Byla ustanovena redakční rada, která již zahájila svoji práci.
• Svoji činnost zahájila Kulturní komise (organizuje akci na osazení nových zvonů
do místního kostela) a Rozvojová komise (pomáhala s tramvají a vyjadřovala
se k cyklostezkám).
• Proběhla kontrola hospodaření obce ze strany Středočeského kraje. Obec dostala
seznam věcí, které se budou muset napravovat – něco je tam i z roku 2015. Cílem je
postupně odstranit všechna dlouhodoběji vytýkaná pochybení.
• Připravuje se projekt participace občanů - ti by se mohli podílet na projektech,
které se budou v obci realizovat. Občané budou moci poslat svůj vlastní projekt, v rámci
webové aplikace bude nastavena forma hlasování, možnost podílení se na výběru
projektu a rozhodnutí o jeho následné realizaci.
• Probíhá sběr dat na tvorbu rozvojového plánu obce Zdiby. Občané poslali mnoho
vyplněných dotazníků. Obdržené množství bude náročné na zpracování, přesto je paní
starostka vděčná za to, že se občané tak aktivně zapojují.
• Na náklad nájemce proběhlo autorizované měření základnové stanice (BTS) umístěné
na budově školy. Paní starostka se zúčastnila autorizovaného měření a hodnoty,
které se naměřily (byly kolem 0,5-0,6 voltů na m3). Tedy velmi nízké. Mnohem nižší,
než když člověk používá mobilní telefon. Uvedla, že nájemní smlouva byla navíc nově
nastavena s limity, které budou na úrovni staré vyhlášky, kde jsou přípustné hodnoty
desetinásobně nižší než v současnosti. Smlouva je tedy nastavena velmi přísně
a překročení těchto výrazně přísných limitů jsou nastavené jako důvod k ukončení této
smlouvy.
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• Ve věci komunikace na Holosmetky se řeší zbývající výkupy pozemků, aby se mohlo
zažádat o stavební povolení. Je předpoklad, že by se mohlo podařit požádat o jeho
vydání do léta. Paní starostka by chtěla pokračovat v přípravě další projektové
dokumentace tak, aby nezahrnovala jen současných cca 100 m, ale chtěla by na etapovat
celou komunikaci K Holosmetkům – zřejmě do 4 etap tak, aby i další části mohly být
postupně realizovány. Stejnou metodou by ráda nastavila i Novou Průběžnou – dát
těmto projektům nějaký hlubší smysl a šanci na realizaci.
• Velkou prioritou jsou vodovod a kanalizace. Intenzivně se řeší, aby byla zajištěna voda
do nejpostiženějších částí obce co nejdříve. Dotaci na kanalizaci je možné čerpat pouze
v případě, že bude postupováno v souladu s původním projektem. Na základě
opakovaných jednání s poskytovatelem dotace (SFŽP) bylo zjištěno, že úprava projektu,
který běží již od roku 2012, není reálná, protože by bylo nutné změnit stavební povolení,
což je časově náročné.
• V současnosti probíhá mimořádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
Zdiby ve stavu k 31. 12. 2018. Důvodem této mimořádné inventarizace je,
že předchozím vedením vyhlášená inventarizace nebyla inventarizační komisí
s předsedou Ing. Štěpánem Jordanovem dokončena. Tato inventarizační komise
provedla pouze mimořádnou inventuru ve stavu k 30. 9. 2018, ale řádnou „rozdílovou“
inventuru k 31. 12. 2018 již ne. Navíc odevzdaná Inventarizační zpráva vykazuje zjevné
nesrovnalosti, neúplnosti a nepřesnosti, takže není jistota, že inventarizace proběhla
řádně.
Hned v lednu byla na ústní pokyn starostky obce provedena dokladová inventura
účetních zápisů za rok 2018 jako nezbytný podklad pro účetní závěrku za rok 2018. Tato
část řádně proběhla a byla doložena inventurními soupisy. Nesrovnalosti zjištěny nebyly.
Až počátkem března 2019 potvrdil písemně Ing. Štěpán Jordanov, že „rozdílovou“
inventuru majetku ve stavu k 31. 12. 2018 neprovedl. Proto starostka obce vydala příkaz
k provedení mimořádné inventarizace, jmenovala nové členy komise, členové komisí
byli proškoleni a inventury probíhají. Fyzické inventury majetku musí být dokončeny
do 30. 4. 2019 a Inventarizační zpráva, včetně návrhu na vypořádání inventarizačních
rozdílů a návrhů na vyřazení majetku musí být předložena do 15. 5. 2019.
V tomto roce se tedy bude dělat inventura dvakrát – jednou za minulý rok a jednou
za tento.
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