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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané!
S nadcházejícím adventem přeji nám všem, abychom tento předvánoční prožili v klidu a v pohodě.
Všem ženám přeji hodně sil při vánočním úklidu, pečení a ostatních přípravách.
V naší obci se v tomto čase můžeme těšit na předvánoční posezení seniorů, na vystoupení našich
dětí a souborů v místním kostelíku. Další etapa stavby chodníku nás čeká v příštím roce, nyní probíhá
projektování a příprava pro stavební povolení.
Ještě jednou nám všem přeji krásný a ničím nerušený advent.

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 31. 10. 2016 

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 31. 10. 2016 od 19:30 hod., v zasedací místnosti
obecního  úřadu.  Zúčastnilo  se  ho  6  zastupitelů  a  0  občanů.  Zápis  přesného  znění  usnesení  je
k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.
Zastupitelstvo schválilo tyto body:

1. Navržený program zasedání zastupitelstva č. 19 návrhu. 

2. Hospodaření obce za leden až říjen - dle přílohy.

3. Stavbu chodníku II. etapa od č.p. 61 po č.p. 19.

5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 405/34 - ostatní plocha - do vlastnictví Pardubického kraje. 

4. Zájezd do Prahy - při případném předávání znaku obce v Parlamentu ČR.

5. Uspořádat posezení pro seniory a předvánoční koncert v kostele, občerstvení uhradit z rozpočtu
obce.

6. Sloučení pozemku p.č. 191/14 do p.č. 179/4.



A) Stavba chodníku - 2. etapa

Po konzultacích se Správou a údržbou silnic a z důvodu zvýšení bezpečnosti  chodců byla zvolena
varianta chodník - 2. etapa od č.p. 61 (Obecní úřad) po č.p.19.

Momentálně probíhá příprava projektové dokumentace, a pokud půjde vše dobře a bude vydáno
stavební povolení, proběhne výběrové řízení a stavba bude probíhat v první polovině příštího roku. 

B) Zájezd do Prahy 

Pokud dojde ke schválení Obecního znaku a tento znak bude předán v Parlamentu ČR, proběhne
zájezd občanů Smrčku do Prahy v letošním nebo příštím roce, podle data předání. O programu a
termínu zájezdu budete informováni. Žádost o schválení našeho znaku byla převzata Parlamentní
komisí dne: 20. 9. 2016. 

C) Upozornění o odpadech

a)  Prosíme  opět  občany,  aby  nám  do  popelnice  (u  tělocvičny)  na  hliník  a  plechovky  neházely
komunální odpad, musíme následně tento odpad přebírat. Opět byly v této popelnici nalezeny pytle
s komunálním odpadem, prosíme občany o spolupráci. Dále prosíme občany, pokud hází odpad do
biokontejneru, aby byl zkrácen na co nejmenší objem. Děkujeme.

b) velkoobjemový kontejner:
Jelikož byly nalezeny ve velkoobjemovém kontejneru: barvy, laky, suť a jiné předměty, které sem
nepatří, bude jarní svoz na základě požadavku Technických služeb Hlinsko probíhat v určený den a
hodinu,  kdy občané odpad přivezou, bude zkontrolován,  naložen a ihned odvezen. O průběhu a
odvozu budete včas informováni.

D) Muniční sklad
30. 9. 2016 obdržela obec Rozhodnutí o schválení Bezpečnostní zprávy společnosti JARO s.r.o.
Rozhodnutí vydal 27. 9. 2016 Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí.
Provoz by měl být zahájen po vybudování řádného oplocení celého areálu - 15km oplocení.
Další  podmínkou  Krajského  úřadu  byla  odpovídající  pojistná  smlouva  odpovědnosti  za  škodu
vzniklou v důsledku havárie.
Naše obec napsala řadu připomínek podložených vyjádřeními Ochrany přírody, Lesů ČR a diecézních
lesů,  vyjádřeními  odborníků  Vysoké  školy  báňské  v Ostravě  a  k těmto  připomínkám  se  připojili
aktivní občané obou obcí petičními hlasy, dohromady kolem 600 hlasů, v obci Smrček podepsalo
petici 90 občanů. Děkujeme všem, kteří pomáhali a byli aktivní.

E) Adventní čas a pozvánka na předvánoční akce:
 4.  12.  2016  od  15.00  hodin  proběhne  předvánoční  Posezení  seniorů  (důchodců)

v Jezdeckém klubu pana Kadavého. Seniorům bude osobně předána pozvánka.

 10.  12.  2016  od  15.00  hodin  Vás  všechny  srdečně  zveme  na  vystoupení  našich  dětí  a
souboru Bartoloměj z Bítovan do kostelíka sv. Anny. Prosíme všechny, aby se teple oblékli.
Těšit se můžete na vánoční punč, cukroví a prodej vánočních drobností.



 17. 12. 2016 vystoupení pěveckého souboru Jeřabiny z Trhové Kamenice, začátek: v 15:00
hod. v místním kostelíku. Přijďte se vánočně naladit a zaposlouchat se do starých vánočních
koled. Opět vás čeká vánoční punčík, cukroví a bude možně zakoupit drobnosti pro své blízké.

  

Redakce: Ing. Jana Burgerová, Miroslav Brychnáč, Marie Škaloudová
kontakt: email: starosta.smrcek@seznam.cz  nebo na tel.: 775 683 055.  

mailto:obec.smrcek@seznam.cz

