Po čtvrtt roce se k Vám opět obracíme pprostřednictvím Lhotecckého
zpravoddaje. V prvvní řadě náám dovoltee pozdravitt Vás a popřát
p
v tomto vánočním čase mnoh
ho zdraví, šštěstí a lásk
ky. Budemee Vás
informoovat, co nás potkalo za poslední čtvvrtrok a co nás čeká a nemine
n
v neejbližší dob
bě.
Jak jistěě všichni vííte, v říjnu se uskutečnnily volby do
d obecního zastupitellstva. Rádi bychom
poděkovvali všem, kteří
k
přišli k volbám a ukázali, žee jim není lhostejný chhod v obci. Zároveň
musímee poděkovatt všem býv
valým členůům zastupiitelstva, kteeří již nekaandidovali, zejména
Ing. Staanislavu Vyybíralovi, který
k
vykonnával funkcci starosty dvacet
d
let. Co se týčee složení
nového zastupitelsstva. Starosstou obce bbyl zvolen Petr Červeenka, místoostarostou Vladimír
V
Krejčí. Zastupitelé: Jan Čížek
k, Milan Kruubner, Ladislav Pokorn
ný, Josef Puudil a Jiří Šťovíček.
Š
Jeden z prvních problémů, kteerý jsme muuseli začít řešit
ř
hned je ten, že kee konci roku
u skončí
naše úččetní paní Kadlecová.
K
Pro tuto ppráci byla přijata Ing. Radka Č
Čížková, kteerá bude
zastávatt i funkci pokladníka.
p
Touto cesstou chcemee též poděk
kovat končíícímu poklaadníkovi
panu Hllušičkovi, který
k
tuto prráci vykonávval mnoho let.
l Toto je zhruba vše,, co se perso
onálního
obsazenní týče.
Jak většinou všichhni víte z předchozích
p
h zpravodajů, čeká nás hodně úkkolů, které jsou už
rozjety a které se musí řešit. V první řaadě se jednáá o čističku
u a kanalizaaci. V měsííci lednu
budemee podávat žáádost o dottaci na čistiičku, která když vše dobře dopaddne, by se budovala
b
jako prvvní, a potéé by se žád
dalo ve druh
uhé fázi o dotaci
d
na kanalizaci.
k
JJe dobré, že
ž máme
ušetřenyy finanční prostředky, protože abbychom mo
ohli žádat o dotaci, m
musíme se finančně
podílet na této akci
a
z vlasttních zdroj ů. Další záležitostí,
z
která je vve fázi projektové
dokumeentace, je posílení vodovodu
v
v Suchdolee. Projekt nových pparcel v Pro
osenické
Lhotě, P
Prosenicích a v Luhách
h je závislýý na zasíťov
vání elektricckou energiíí, které by mělo
m být
realizovvané v průběěhu následu
ujícího rokuu.
Už dlouhou dobuu jsme neinformovali o soudním
m sporu o určení vllastnictví k budově
pohostinnství v Prossenické Lho
otě. Bylo to zaviněno tíím, že celá kauza
k
byla u Nejvyššíh
ho soudu
v Brně, kam jsme se již podrruhé dovoláávali proti nesmyslném
n
mu rozsudkku Krajskéh
ho soudu
v Praze.. Můžeme Vám
V
s velik
kou radostí sdělit, že jssme obdržeeli rozsudekk Nejvyššího
o soudu,
který roozsudek Kraajského soud
du v plném
m rozsahu ru
uší a vrací ho
o zpět tomuuto soudu k dalšímu
řízení. T
To znamenáá, že Nejvyššší soud opěět jako při prvním
p
rozsu
udku před ddvěma lety, zase dal
za pravvdu nám. Bohužel
B
Kraajský soud se neřídil pokyny soudu Nejvyšššího, i kdy
yž je ze
zákona povinen see jimi řídit a rozhodl, žže budova nepatří
n
niko
omu ze straan. V tomto druhém
rozsudkku soud nappsal a teď budeme přřesně citovaat: „Neřídil-li se odvoolací soud důsledně
d
pokyny Nejvyššíhoo soudu, ačč byl ze záákona vázán
n jeho práv
vním názoreem, dopustiil se tak
závažnéého procesnního pochyb
bení. Jestližže v rámci zamítnutí žaloby neppřiznal žalobci obci
Proseniccká Lhota vlastnické právo ke spornému objektu čp
p. 44, nevy
vyřešil věc správně
po právvní stránce““. Pro obec je toto vveliké zado
ostiučinění, po dlouhooletém nesm
myslném

martýriu, které stálo více jak sto tisíc korun. Jsou to zbytečně vyhozené peníze, které by se
daly využít mnohem lépe. My jsme byli a věřím, že i valná většina z Vás přesvědčeni o tom,
že budova pohostinství je a vždy byla ve vlastnictví obce. Bohužel někdo byl jiného názoru a
rozpoutal tak spor, který jen díky rozumným soudcům u Nejvyššího soudu dopadne konečně
tak, jak tomu bylo vždy od samého začátku vybudování této budovy v „akci Z“ místními
občany a tato jak se říká „loupež za bílého dne“ bude konečně a jednou pro vždy dořešena dle
práva a ve prospěch všech občanů obce. Je smutné, že některé soudy potažmo soudci uvěří
lžím o tom, že sál neměl nikdy svůj vchod a podobně a vůbec nebere v potaz věrohodné
důkazy, jako je stavební projekt, dobové dokumenty, fotografie a podobně. Bohužel soudy
jsou nezávislé a je na rozhodnutí jedince, jestli obec o 480ti obyvatelích bude nebo nebude
mít svojí jedinou kulturní místnost. Naštěstí nejsou všichni soudci stejní a obci tato budova
zůstane. Měli jsme veliké obavy, kdyby zůstalo u rozhodnutí Krajského soudu, z našeho sálu
by bylo všechno možné, ale málo výnosná kulturní místnost určitě ne.
Z aktuálních informací uvádíme, že ceny za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu a
poplatek ze psů zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Tzn. – popelnice plechová o
objemu 110 litrů: 1300Kč, popelnice plastová 240 litrů: 1800Kč. Osoba samostatně žijící
650Kč, rekreanti 500Kč. Veškeré platby se provádějí na obecním úřadě a to od 3. ledna.
Popeláři budou vyvážet na starou známku do konce ledna. Mimo jiné uvažovali jsme
o zavedení poplatku za TKO pro podnikatele, kteří mají na území obce provozovnu.
Pro rok 2011 jsme ještě tento poplatek nezavedli, nicméně podnikatelé jsou producenti
odpadu, proto budeme muset v příštích letech nastavit pravidla pro výši poplatků pro
podnikatele. Dále Vám chceme poděkovat za to, jak třídíte odpad a opět na Vás apelovat,
abyste i nadále třídili co nejvíce, protože z těchto vytříděných odpadů se vrací obci část peněz
nazpět.
Z nejbližších kulturních akcí uvádíme: již toto úterý 28.12. se konají v hasičské zbrojnici
vepřové hody od ranních hodin a odpoledne a večer zpříjemní harmonikář Honza Stibor.
8. ledna od 19hod se koná v sále pohostinství Výroční valná hromada sboru dobrovolných
hasičů Prosenická Lhota a 29. ledna pořádají hasiči tradiční ples opět se skupinou Čejka band.
Přejeme všem slušným občanům mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Méně anebo
vůbec žádné starosti a hlavně dobré sousedské vztahy. Pro ty ostatní taktéž hodně zdraví, ale
hlavně více zdravého rozumu.

Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

