HODNOCENÍ ROKU 2019
Začátkem roku 2019 nechala obec zpracovat cenové nabídky na služby mobilní rozhlas a
pasport hřbitova. Investice do mobilního rozhlasu byla 30 129 Kč včetně DPH. Cena za pasport
hřbitova činila 29 766 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo na svém II. zasedání schválilo
předloženou nabídku na rekonstrukci oplocení ve sportovním areálu v celkové hodnotě 434 056
Kč včetně DPH. Předloženy byly tři nabídky. Tato částka byla hrazena z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo kompletní nátěr buněk na hřišti včetně plotu na dětském hřišti a
tři laviček v celkové hodnotě 190 708 Kč včetně DPH. Během roku obec investovala do oprav
místních komunikací 130 000 Kč včetně DPH. Proběhly opravy místních komunikací i v místní
části Prosatín. Důvodem větších investic byly i neplánované investice v rámci povodňové
kalamity v měsíci červnu. V měsíci květnu si obec připomněla 25 let od úmrtí Mons. Jana
Podveského. Posledního půl roku se obec zabývala problematikou pitné vody a čištění
odpadních vod. Začátkem září proběhla debata na téma čištění odpadních vod a vodovodu
s občany obce. Prioritou pro obec je v tomto okamžiku pitná voda. Obec si nechala zpracovat
kompletní rozbory pitné vody z pěti vrtů, aby zjistila kvalitu vody na území obce. V tomto
okamžiku budou následovat rozbory podloží. Pokud budou všechny výsledky kladné, tak obec
v roce 2020 provede průzkumný vrt a začne s projektovou přípravou na výstavbu vodovodu.
Začátkem října obec přišla se záměrem zakoupit RD pana Navrátila s tím, že by chtěla, aby zde
vzniklo multifunkční centrum. V měsíci listopadu proběhla reálná prohlídka zastupitelů obce a
prohlídka statika. Cena za objekt 3 500 000 Kč + provize realitní společnosti. Zastupitelstvo
obce rozhodlo na svém prosincovém zasedání, že objekt neodkoupí z důvodu velké pořizovací
ceny a následně velkého poškození RD. Dále se zastupitelstvu usneslo, že bude hledat
alternativu v podobě rozšíření obecního úřadu v rámci kulturních akcí. Dne 7.12.2019 proběhla
první Mikulášská besídka v obci a s ní i slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Obec při této
příležitosti rozdávala občanům kalendáře a propisky. Ke konci roku 2019 obec neeviduje žádné
dluhy a nedoplatky. Během roku 2019 se zastupitelstvo sešlo k jednání 6 krát.

Finanční hodnocení:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

KB
1 975 080,54 Kč
1 869 678,65 Kč
2 023 195,38 Kč
1 513 486,45 Kč
1 519 337,00 Kč
1 543 162,25 Kč

ČNB
129 472,92 Kč
594 463,32 Kč
677 880,20 Kč
1 154 861,12 Kč
1 271 567,00 Kč
1 365 461,72 Kč

Celkově
2 104 553,40 Kč
2 464 141,90 Kč
2 701 075,58 Kč
2 668 347,57 Kč
2 790 904,00 Kč
2 908 624,00 Kč

Vypracoval: Ing. David Lacina
Schválilo: Zastupitelstvo obce Kuřimská Nová Ves na svém zasedání dne 12.12.2019

