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Zhodnocení volebního období
2014-2018
V příloze tohoto zpravodaje zhodnotím, nebo spíše vyjmenuji akce,
které zastupitelstvo obce Křtěnov provedlo v tomto volebním období.
Jestli se z vašeho pohledu udělalo dost nebo málo, nebo zda se mohlo
investovat do jiných věcí, nechám na posouzení vám, občanům.
Stavba chodníku Křtěnov-Olešnice
Ve spolupráci s SUS Blansko, se povedlo realizovat dlouho odkládaný
projekt chodníku do Olešnice.
Jeho první část je hotová, na druhé etapě se intenzivně pracuje,
po jeho dokončení budou vedle chodníků i nové autobusové zastávky,
které zvýší bezpečnost všech občanů.

Nová bytová výstavba
I tato dlouho diskutovaná akce se povedla realizovat.
V současné době čeká na kolaudaci, práce na tomto projektu trvaly celé
čtyři roky od výkupu pozemků, projektové části, všechna povolení a
realizaci.
Šest vzniklých parcel je prodáno a na třech už probíhá výstavba.
Zvýšení počtu obyvatel v obci povede k vyššímu příjmu z daní do
obecního rozpočtu.
Oprava obecního úřadu
Po letech oprav obecního úřadu jsou opravy u konce.
Za uplynulé volební období byly dokončeny všechny vnitřní prostory,
knihovna, kanceláře, i horní patro obecního domu.
Vedle moderní knihovny došlo k přesunutí kanceláře obecního úřadu do

přízemí, což jistě ocení starší občané, kterým mohla chůze do schodů činit
problémy.
Horní patro bude víceúčelový sál pro sport a kulturu,
všechny tyto prostory si budete moci prohlédnout v říjnu při dnu
otevřených dveří, termín bude upřesněn.
Vrt- vodovod
Na vodovodu se pracovalo průběžně celé období.
Přeložka vodovodu v horní ulici, výměna hydrantů, různých uzávěrů a
hlavně nový vrt, kterému předcházel hydrogeologický průzkum,
směna pozemků, projektová příprava a stavební povolení.
V současné době je vybrán zhotovitel.
Propojení vrtu a vodojemu se uskuteční v závěru roku.
Sociální zařízení na hřišti
Výstavbou nového sociálního zařízení, se kterým vydatně pomohli hasiči,
se uskutečnila další etapa proměny tohoto areálu na moderní areál,
sloužící nejen pro sport, ale i pro setkávání občanů na různých kulturních
akcích. V další etapě by mělo následovat vybudování
víceúčelového hřiště pro různé sporty.
V současné době je zpracována projektová dokumentace,
a čekáme na stavební povolení.
Nákup hasičského vozu
Hasičská jednotka obce byla za poslední roky vybavena jak novou
sříkačkou, tak ochrannými prostředky jako helmy, rukavice atd.
Závěrem úsilí o modernizaci jednotky bylo zakoupení nového vozu
pro přepravu 9 osob.
Samozřejmě se v obci uskutečnila i celá řada drobnějších prací,
jako např. houpačka na hřišti, kompostéry pro občany, pronajmutí
obecního bytu, oprava komunikací, nové webové stránky obce, nová místa
pro ukládání tříděného odpadu atd.
Musím také připomenout, že se podařilo se spoustou občanů vyřešit
pozemkové nesrovnalosti, kde často měli stavby jak se říká „na obecním“,
ale i naopak. Ne všechny tyto pozemkové problémy jsou vyřešeny, a
pokud bude hlavně ze strany občanů zájem, bylo by potřebné v nich
pokračovat.

Trochu čísel na závěr
Možná se ptáte, kde obec bere prostředky na tolik akcí, a zda se
nezadlužuje.
Většina akcí se realizuje z obecního rozpočtu, samozřejmě za vydatného
přispění dotací kraje, státu a EU.
Je pravdou, že zastupitelstvo schválilo úvěr na bytovou výstavbu,
ve výši 4 mil. Kč. Prodejem pozemků se získalo cca 2 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že se SUS Blansko rozhodlo na poslední chvíli
realizovat stavbu mostu, bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že se
tyto peníze použijí na tuto stavbu.
Úvěr začneme splácet příští rok, s úrokem 2%, obec má možnost požádat
kraj o dotaci na tyto úroky.
Když připočteme zvýšený daňový výnos, nebude to pro obec zásadní
problém a boudou prostředky na její další rozvoj.
Stav účtů obce Křtěnov ke konci září je cca 4 256 000 Kč.
Daňové výnosy do konce roku ještě cca 400 000 Kč.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této práci a akcích
podíleli, a samozřejmě nejenom na jmenovaných, ale i na různých kulturně
společenských akcích v naší obci.
Také bych chtěl poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu za jeho
bezproblémový chod.
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