KRÁSNOVESKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2021
Milý spoluobčané,
různých starostí máme v této chvíli všichni dost, doba je složitá a mírně řečeno neobvyklá.
Asi jsme si jen těžko uměli představit, že se obava o zdraví naše i zdraví našich blízkých stane
s příchodem neznámého viru prioritou. Také jsme si těžko mohli představit, jaká omezení nám
nastalá doba přinese.
Doufejme jen, že budeme mít dostatek znalostí, schopností, síly, trpělivosti, pochopení, tolerance
a zdravého rozumu, abychom všechno zlé přečkali. Věřím, že to nebude dlouho trvat
a že si z toho odneseme i jisté ponaučení, že nic není samozřejmé.
Pojďme se ale podívat spíše do budoucna.
Na rozhodování o prioritách bude úzce záviset i rozhodování zastupitelstva obce o rozpočtu
na příští rok. Jeho sestavení nebude letos jednoduché, výkonnost ekonomiky klesá, vláda svými
návrhy snižuje výběr daní a nabízí různé kompenzační bonusy a to vše bere z daňových výnosů,
které jsou však zároveň jediným zdrojem příjmů obcí. Různě přesné předpovědi důsledků hovoří
o 20 % propadu celkových příjmů obcí, což by v naší obci činilo cca 750.000,-- - 800.000,-- Kč.

Co se nám za posledních 6 měsíců podařilo:
Pronájem obecního bytu
Vystěhovali jsme k 31. 12. 2020 původního nájemce z obecního bytu, jelikož přes upozornění
nezaplatil nájem za 8 měsíců a byla mu odpojena el.energie. Tuto věc jsme předali našemu
právnímu zástupci, který sepsal uznání dluhu a splátkový kalendář a nyní podal žalobu
k Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.
Tento obecní byt jsme následně pronajali od 1. 2. 2021 p. Hájkové s dětmi – jediné zájemkyni, která
podala žádost o pronájem bytu (záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce
i v elektronické podobě po dobu 14 dní).

Zeleň v obci
V období vegetačního klidu jsme pokáceli staré a nemocné ovocné stromy a keře u rybníčku
a na stráni, vytrhali pařezy a připravili tak pozemky na výsadbu nových stromů, na které podala
žádost o dotaci společnost Futura academica z.s. Dotace na výsadbu v naší obci byla schválena
a během podzimu ji budeme realizovat. Dále jsme vykáceli staré keře před obecním úřadem.
Na pozemky u obec.úřadu jsme nechali provést návrhy od zahradní architektky a osázíme je také
v podzimních měsících.

Obecní znak a obecní vlajka
Zastupitelstvo obce schválilo podobu obecního znaku a obecní vlajky.
Návrhy p. Dovrtělové nám zpracoval p. Mgr. J. Tejkal – heraldická tvorba.
Návrh znaku má tuto podobu:
„Polcený štít, vpravo stříbrný a vlevo červeno-černě dělený. Ve stříbrném poli černý ciferník hodin
se stříbrnými rafijemi a římskými číslicemi nad třemi vyrůstajícími černými obilnými klasy,
prostředním vyšším.“
Tento znak připomíná původní podobu obecního domu prostřednictvím hodinového ciferníku
(na původní obec.budově byly hodiny a věžička se zvonem) a dále respektuje zemědělskou
minulost obce (klasy), počet klasů zastupuje počet obcí – Krásná Ves, Kováň, Spikaly.
Pro kompozici a barevnost znaku byl zvolen jako základ erb Hrzánů z Harasova, dlouhodobých
feudálních držitelů obce.
Žádost o schválení podoby obecního znaku a vlajky jsme zaslali Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a čekáme na jejich schválení.

Třídění odpadu
Dne 14. 3. 2021 proběhl v naší obci jako každým rokem svoz nebezpečeného odpadu – kompletních
elektrozařízení, motorových olejů, barev, baterií atd.
Dne 26. - 29.3. 2021 byly v obci přistaveny dva velkoobjemové kontejnery na velký domovní
odpad.
Funguje úložiště bioodpadu za místním hřištěm.
Hasiči uskutečnili v jarních měsících svoz starého železa.
Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Jednou z největších změn, které zákon
přináší, je posunutí konce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok
2030. Postupně se budou však navyšovat poplatky za skládkování odpadu ze současných
500,-- Kč/tunu až na 1.850,-- Kč/tunu v roce 2029. Přijetím nového zákona se navyšují obcím
náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách. I přes to zastupitelstvo
obce neměnilo v roce 2021 výši poplatků za svoz domovního odpadu.
Za rok 2020 jsme za odpady vybrali částku 145.285,-- Kč (osoby s trv. pobytem k 1. 1. 2020 = 190).
Výdaje v roce 2020 činily za svoz domovního odpadu (popelnice) 193.242,-- Kč, výdaje za odvoz
papíru a kartonů, plastů, skla a velkého domovního odpadu 83.350,-- Kč, svoz nebezpečného
odpadu 12.884,-- Kč.
Celkem výdaje za svoz odpadů činily v roce 2020 Kč 289.476,-- (tj. 1.524,-- Kč na občana).
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 144.191,-- Kč, který obec dotuje.

Ostatní akce
Máme provedené revize všech hasicích přístrojů a hydrantu v budově obecního úřadu, hasičské
zbrojnice a kulturním domě.
S pomocí firmy COLAS CZ, a.s. jsme opravili část komunikace v obci (díru u vjezdu
do zemědělského družstva a rozšířili jsme zatáčku u Hájků) a prodloužili obecní cestu u místního
hřiště.
V budově obecního úřadu jsme vyměnili vchodové dveře.
Dne 28.4.2021 nám firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. provedla úklid obce čistícími vozy.
Máme provedenou revizi všech el.zařízení na obecním úřadě a kulturním domě i revize hromosvodů
na budovách v majetku obce.
Poskytli jsme finanční pomoc ve výši 20.000,-- Kč nadaci „Člověk v tísni“ pro postiženou Moravu.

Co nás čeká do konce roku:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nová dvouhoupačka pro malé a větší děti,
11. července naší obcí povede etapa Rally Bohemia,
provedeme opravu a vybudování pokračování štukové zdi vedle místní komunikace,
nová fasáda na polovině kulturního domu (pohled z ulice),
výsadba stromů a zeleně v obci a v jejím okolí,
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9.října,
svoz nebezpečného odpadu a sběr starého železa,
územní plán obce,
podání dotace na výstavbu víceúčelové hřiště (podmíněno ukončením ÚP obce),
podání dotace na revitalizaci kalu včetně zabudované hasičské nádrže,
dle možností různé kulturní akce (vítání prázdnin pro děti, hasičská soutěž, divadlo,
rozsvěcení vánočního stromu...)

Rádi uvítáme Vaše návrhy na zlepšení života v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála v této době optimismus, chuť zvládat všechny nové výzvy
a překážky a hlavně Vám popřát pevné zdraví.
Eva Pflegerová, starostka obce

