DYMOKURSKÝ ZPRAVODAJ
květen - září 2011
Aktuality
Vážení občané, abyste si udělali nestranný úsudek na podnikání pana
Havelky v Dymokurech a sami se rozhodli, jestli se většina zastupitelů chová
moudře, chtěl bych připomenout některá fakta, o kterých možná nevíte.
Nezávislí zastupitelé chtějí zabránit nadměrnému znečisťování části obce
uhelným prachem. Proto chtějí, aby pan Havelka dodržoval rozhodnutí
orgánů státní správy, které se opírají o zákony. Všichni zastupitelé slíbili, že
svou funkci budou vykonávat v zájmu obce a jejich občanů a přitom se řídit
zákony ČR. Otázkou je, čemu dát přednost, když část občanů podporujících
pana Havelku chce, aby se zákonné předpisy porušovaly.
Jak se pozastavené podnikání řeší v jednotlivých správních orgánech:
1. Stavební úřad Městec Králové - probíhá řízení o správním deliktu ve
věci porušování pravomocného rozhodnutí 223-výst/3407/08; pan Havelka
pokračuje v činnosti, která byla úřadem pozastavena; probíhá i další řízení
týkající se nepovolených terénních úprav v areálu v roce 2010.
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha - vedla
sankční řízení týkajících se poškozování dřevin rostoucích mimo les a byla
vyzvána zástupcem ombudsmana, aby si převzala důkazní materiály
k neoprávněnému nakládání se stavebním odpadem a sutí a přijala další
opatření.
3. Živnostenský úřad Nymburk: probíhá řízení ve věci pozastavení
provozování živnosti v provozovně Osvobození 168, Dymokury Jiřímu
Havelkovi
4. Krajský úřad Středočeského kraje požaduje posouzení veškerých
záměrů v areálu bývalého cukrovaru podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, bez něhož nelze záměr povolit.
5. Okresní soud v Nymburce a Krajský soud v Praze potvrdil správnost
správního rozhodnutí (22.11.2010), že pan Havelka se má zdržet až do
dalšího opatření správního orgánu užívání ploch, resp. neskladovat na nich
uhlí.

Nezbývá, než položit otázku: Zabrání pan Havelka finančními dary některým
organizacím za jeho reklamu a poukázkami na několik metrických centů uhlí
vyřešit problém znečisťování části Dymokur?
Problém je také v komunikaci pana Havelky a pana Slavíka jako předsedy
Osadního výboru Svídnice se zastupiteli formou otevřených dopisů. Proč se
usnesení Osadního výboru nedoručilo nejprve zastupitelům? Proč nedají
přednost účasti na zasedání zastupitelstva, aby se jejich záměry řádně
projednaly standardním způsobem podle zákona o obcích?
K tomuto tématu ještě uvádím fakt, že někteří občané, kteří ještě vloni hodně
hlasitě nadávali na uhelný prach znečisťující Dymokury, zcela změnili po
finančních injekcích názor a nyní jim prach nevadí. Věřím, že většina
Dymokuráků nejde s davem, nenechá za sebe myslet ostatní, neřídí se tím, co
mu přinese okamžitý prospěch, ale myslí i do budoucna. Američané také
onoho času ve sloganech hlásali: „Kdo bude mít víc hraček, až umře,
vyhrává“. Většina z nás cítíme, že o tom život není.
Starosta
Pitná voda
V letošním roce se vyčistily vrty a nádrže, zakoupily se dvě kvalitnější čerpadla
Grundfos, vyměnila armatura u nádrží, byl instalován chlorátor, třikrát se opravilo
prasklé potrubí a dvakrát poškozený transformátor. V současné době se naceňuje
zařízení pro přesnější dávkování chlóru podle množství odebrané vody od p. Janka i
od zástupců VaKu a po schválení zastupitelstvem se nainstaluje. Omlouváme se za
případné problémy s pitnou vodou a jejím "přechlorováním", které je však v souladu
s normami. Dále se povedou jednání s majiteli pozemků v okolí vrtů ohledně jejich
nutné údržby. Kromě toho pokračuje dohledávání nesrovnalostí ve vlastnictví vrtů.

Dlužníci obce
Zastupitelé schválili navržený postup jednání s neplatiči: Obec nechá podepsat
uznání závazku a případně i splátkový kalendář. V případě prodlení splátek bude
účtovat penále. Bude posílat poslední upozornění před předáním vymáhání
pohledávky exekutorskému úřadu.

Rekonstrukce kuchyňky v mateřské škole
Rekonstrukci podlahy stěn, stropu i elektřiny provedl p. Hurych. Dále byla
postavena sádrokartonová příčka a namontovány posuvné dveře - vše v hodnotě cca
48 000 Kč. Do kuchyňky byla zakoupena také nová linka.

Oprava žlabů a svodů v objektu sladovny
Z důvodů velké vlhkosti ve všech užívaných místnostech budovy č.p. 99 se provádí

nezbytná oprava na střechách. Tuto opravu zajišťuje firma Lazar. Cena opravy dle
nabídky činí cca 145 000 Kč.

Dům s pečovatelskou službou
Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3,6 mil. korun na přestavbu
domu s pečovatelskou službou. Staveniště bylo převzato p. Miláčkem a p.
Pospíšilem jako stavbyvedoucím a 19. září začali bourací práce. Nejprve se provede
výměna oken a dveří a budova se zateplí. Poté budou práce pokračovat uvnitř. Celá
stavba by měla být hotova do prosince 2011. Pokud nevzniknou vícepráce, tak se
obec se ze svého rozpočtu bude podílet cca 880 000 Kč.

Hasičská zbrojnice
Jednatel sboru dobrovolných hasičů W. Grutke představil zastupitelům možné
varianty stavebních úprav v rámci legalizace prostor zázemí hasičů. Zastupitelé
odsouhlasili jednodušší a levnější variantu zahrnující pouze drobné stavební úpravy
a vybavení prostor vzduchotechnikou. SDH dodal Provozní řád, k němuž Ing. Kubín
přihlédne při zpracování projektu. Teprve po jeho realizaci může být hasičárna
zkolaudována a uzavřena nájemní smlouva.

Územní studie Z6
V zastavitelné ploše označené v územním plánu Z6 na konci Dymokur směrem na
Černou Horu by mohlo být k dispozici 12 parcel. Se studií byli seznámeni majitelé
dotčených pozemků, kterým bude nabídnut odkup části jejich pozemků. Obec by
pořídila územní studii a geometrický plán. Sepsala by s majiteli smlouvy o smlouvě
budoucí o prodeji pozemků. Pravděpodobně v příštím roce, po rozdělení pozemků,
by obec odkoupila od majitelů pozemky o celkové ploše cca 9 500 m2 za cenu
100 Kč á m2. Obec by se stala vlastníkem celého pozemku Z6, tento by byl
rozparcelován dle územní studie. Obec by zasíťovala pozemky na své náklady
(voda, elektrika, odpady, komunikace, chodníky, osvětlení) a následně prodávala.
Zatím se čeká na vyjádření všech vlastníků.

Poděkování rodině Málků
OÚ Dymokury děkuje rodině Málků za provádění sbírky použitého ošacení během
srpna pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Ta si 8.9.2011 odvezla odevzdané
věci.

Sázení alejí
Obec získala dotaci na výsadbu 5 alejí v celkové hodnotě 860 tisíc korun, kdy
většina dotací je přiznána ve výši 100%. Schváleny byly dodatečné náklady ve výši
23 722 Kč. Obec musí u nově vysazených dřevin zajistit po dobu 5 let ochranu,
údržbu okolí a případnou náhradní výsadbu. Výsadbu v současné době provádí Ing.
Tvrzník ze Školky Mcely. Žádáme občany, aby byli všímaví a upozornili na zloděje

čerstvě vysázených stromků.

Využití budovy „Malé školy“
V budově bylo provedeno místní šetření a všichni zúčastnění se shodli, že je nesmysl
malou školu prodávat, obec si jí má ponechat jako dominantu obce ve svém
vlastnictví. Reálnou šanci dostat dotace z EU na přestavbu jsou v současné době
mikropodniky do 10 zaměstnanců, které musí vykonávat jednu z podporovaných
činností. Např. Poskytování ostatních osobních služeb - kadeřnické, kosmetické a
podobné činnosti; činnosti pro osobní a fyzickou pohodu; poskytování ostatních
osobních služeb. Dotace je max. 60 % z 10 miliónu Kč, podnikatel uhradí 40 %.
Realizace projektu do 2 let. Bližší podrobnosti v zápisu ZO č. 7/2011.

Ořez stromů
Z důvodů možného ohrožení zdraví občanů se obec ve spolupráci s Ing. T.
Czerninem, jakožto dalším vlastníkem pozemků, musí postarat o stromy rostoucí
kolem hřbitova a zastávky. Letos se provede nejnutnější kácení a bezpečnostní řez,
aby nedošlo k újmě na zdraví či majetku.

Posvícení
Obec Dymokury pořádá v sobotu 1.10.2011 v Hotelu Podzámčí oslavu posvícení.
Program: od 14 do 16 hod. Dětské divadelní představení Krejčíka Honzy, hry a
soutěže o ceny. Od 20 hodin OLDIES PARTY – diskotéka pro všechny, kterou
pořádá DJ DENYS. Přijedou atrakce, stánky, otevřena Zahrada Bittman. Sehrají se
fotbalové zápasy 1. i 2. října 2011, vždy od 16 hodin.

Komunální odpad
Zastupitelstvo bude letos schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku, podle které
se bude vybírat za komunální odpad. Musí se porovnat, která ze dvou variant bude
pro většinu občanů výhodnější. Buď se bude vybírat na hlavu, nebo za popelnici,
tzn. domácnost. Při druhé variantě, ke které se kloní většina zastupitelů, neexistují
žádné úlevy pro důchodce nebo chalupáře. Záleží jenom na frekvenci svozu, kterou
si domácnost vybere (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční).

Výzva občanům
Žádáme občany, aby dali podněty, které větší i menší akce by se měli v příštím roce
realizovat a co by se mělo v obci vylepšit. Upozorňuji, že obec nemá nazbyt
vlastních finančních prostředků a větší akce lze realizovat pouze pomocí dotací.
Dotazy či podněty mohou dávat občané ústně na OÚ. Vhodnější je poslat
připomínky písemnou formou, např. na adresu obec@dymokury.cz.

