Vážení spoluobčané,
dovolte mi stručné shrnutí toho, co obec v současné době dělá pro zlepšení života v obci …
Téma „Lávka“
Z odborného posudku, zpracovaného pro obec Samopše vyplývá, že u lávky byl stanoven
stavební stav NK VII (havarijní stav) a to s doporučením lávku uzavřít neboť hrozí nebezpečí
jejího pádu. Jako každá stavba i tato má svou životnost – a ne, i kdyby obec každý rok lávku
natírala a vyměňovala prkna – tomuto by se nepředešlo – problém je spatřován v ukotvení lan
v betonových nosnících.
Jaké máme jako obec možnosti řešení?
▪

Oprava stávající lávky (cca Kč 25 000 000,- s DPH)

▪

Výstavba nové lávky (cca Kč 35 000 000,- s DPH), jíž předchází demolice současné
(+ cca Kč 7 – 8 000 000,-)

Kde na to vzít?
Roční rozpočet obce Samopše je cca Kč 5 000 000,-. Z těchto Kč 5 000 000,- obec mimo jiné
financuje:
▪

Svoz TKO (ne, vybrané poplatky výši nákladů na svoz TKO rozhodně nepokryjí – obec
každoročně „doplácí“ cca Kč 600 000,- z obecního rozpočtu a tato částka rok od roku
stoupá), svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu se platí zvlášť – z obecního
rozpočtu!

▪

Oprava a údržba obecního majetku (např. oprava potočního koryta v Talmberku ve výši
Kč 1 200 000,- knihovna, hasičárny, kaplička, a ano i obecní úřad)

▪

Elektrická energie – veřejné osvětlení

▪

Péče o veřejnou zeleň

▪

Výpravy sociálních pohřbů

▪

A abych nezapomněla – také odměny zastupitelů a pracovníků OÚ Samopše

Je tedy patrné, že bez „zaúvěrování“ obce (ne, to není na pořadu dne, nebojte se…) nebo
pomoci z „vnějšku“ formou dotace, nelze s lávkou dělat vůbec nic.

Na to aby obec mohla o dotaci žádat musí být splněny tyto podmínky:
▪

Musí být vyhlášen vhodný dotační titul (v tuto chvíli není…) poskytovatele dotace
(např. MF, MMR, KÚSK, EU apod.)

▪

Výše dotační podpory musí být dostatečně vysoká (nikdy se nepohybujeme ve 100 %
pokrytí nákladů – v částkách milionů Kč důležitá informace – zbytek musí zaplatit obec)

▪

Abychom mohli o jakoukoli dotaci vůbec zažádat, musíme mít „v rukou“ již hotovou
projektovou dokumentaci a to buď na opravu lávky (cca Kč 1 500 000,- ) nebo na stavbu
nové lávky (cca Kč 2 500 000,-) – i to musí někdo zaplatit, i na tu můžeme získat dotaci
(za výše zmiňovaných podmínek).

Z tohoto důvodu obec zřídila transparentní účet vedený u České spořitelny, a. s.
č. 000000-5968269389/0800 – nečekáme, že se na něm „sejde“ Kč 2 500 000,- ale doufáme,
že prostředky na něm alespoň částečně pokryjí náklady na tvorbu projektové dokumentace –
konkrétně tu část, kterou nebude možné „pokrýt“ z dotace.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí.

Téma „autobusová zastávka“
Tristní situace ohledně veřejné dopravy nám, věřte, známa je. A intenzivně jednáme
se Středočeským krajem o jejím zřízení.
K jednání je třeba disponovat podrobnou studií, která řeší např. kde se může autobus otáčet
(couvat s cestujícími totiž nesmí), kde je optimální místo pro stanoviště zastávky apod. Je třeba
si přiznat, že poloha Samopší nám situaci neulehčuje. Tato studie je v řešení od minulého roku.
S pozdravem a přáním krásných jarní dní

Jaroslava Kratochvílová/starostka

