2.

SLOVO STAROSTY

Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolte mi přivítat Vás v dalším čísle Prosetínského zpravodaje a seznámit Vás s
pracemi, které se s příchodem jara naskytly nejenom nám, ale také firmám, které v naší obci
pracují.
Jistě jsme všichni rádi za výstavbu silnice směrem k Cejřovu. Za průběh realizace
děkujeme Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Při budování kanalizace tato akce
zastavila výkopové práce u Klínku. Firma GASCO pokračovala ulicí od hřiště směrem ke garážím
bytovky. Kanalizace je nyní realizována od křižovatky na Mrákotín. Silnice je již tímto směrem
otevřena. Chtěl bych požádat občany o trpělivost a shovívavost při dopravních a ostatních
potížích s pracemi spojenými. Dle dozoru stavby je zhotoveno 1 300 m kanalizace z celkových
5 088 m.
Kontrolní činnosti v obci
V polovině měsíce dubna 2018 proběhla kontrola ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na chodník II. etapy. Obec doložila potřebné dokumenty. Propracovanost a
kvalita odvedené práce ze strany dodavatelské firmy byla hodnocena velice kladným
výsledkem a hodnotící zpráva ministerstva neshledala závažné nedostatky.
Dne 23. 5. 2018 byla provedena také kontrola z Hasičského záchranného sboru
z Chrudimi a z Hlinska. Hodnoceno bylo vedení agendy místní České hasičské jednoty. Nová
hasičská zbrojnice se dočkala pochvaly. Za místní hasičskou jednotu Prosetín se zúčastnil
velitel Martin Vít.
Legislativa
Od 25. 5. 2018 jsou všechny obce ze zákona povinné dodržovat ochranu osobních údajů.
Jedná se o požadavek EU 2016/679 Jak zacházet s novou legislativou. Dle nařízení musí mít
každá obec svého pověřence, který bude sledovat, jak obec zachází s citlivými údaji. Totéž platí
pro školku a školu.
Problematika dotací
V červnu bylo na Ministerstvu Zemědělství podepsáno rozhodnutí o přidělení dotace na
vodovod v Mokrýšově s 40% spoluúčastí obce. O příspěvek kraje obec zatím usiluje.
Podařilo se nám získat dotaci s 10 % spoluúčastí obce na opravu střechy nad
tělocvičnou, výstavbu učeben včetně vybavení, bezbariérového přístupu před školou a
venkovní učebnu. Realizace je naplánována v první polovině roku 2019.
Ve volebním období 2014-2018 se nám podařilo získat některé dotace, na jejichž
základě jsme se mohli realizovat.
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Přehled získaných dotací:
Rok 2014
Vybavení sportovišť- obnova herních prvků
Dotace z úřadu práce

400 000 Kč
297 000 Kč
697 000 Kč

Rok 2015
Oprava pomníku padlých
120 000 Kč
Vybavení sportovišť- sportovní areál
400 000 Kč
Státní fond dopravní infrastruktury-chodník I. etapa
1 449 000 Kč
Operační program Životní prostředí- bioodpad
1 327 544 Kč
Dotace z úřadu práce
644 346 Kč
3 940 890 Kč

Rok 2016
Oprava kapličky I. etapa
608 211 Kč
Státní fond dopravní infrastruktury-chodník II. etapa
1 346 319 Kč
Dotace z úřadu práce
814 643 Kč
Program obnovy venkova-hasičská zbrojnice Prosetín 100 000 Kč
2 869 173 Kč

Rok 2017
Oprava komunikace Mokrýšov
Dotace úřadu práce
Program obnovy venkova-asfaltování Malinné
Kanalizace (dotace z Pardubického kraje)

396 275 Kč
425 938 Kč
100 000 Kč
4 000 000 Kč
4 922 213 Kč

Rok 2018
Oprava kapličky II. etapa
454 292 Kč
Program obnovy venkova-oprava plotu hřiště
67 000 Kč
Vodovod Mokrýšov
2 050 000 Kč
Vodovod Mokrýšov (Pardubický kraj-ve stavu žádosti) 1 000 000 Kč
Vestavba základní školy
8 665 503 Kč
Kanalizace
54 276 222 Kč
Kanalizace (dotace z Pardubického kraje)
4 000 000 Kč
70 513 017 Kč
Věřím, že se i v následujících letech podaří pro obec Prosetín, Mokrýšov a Malinné
získat další finanční zdroje, díky nimž si budeme moci dopřát kvalitnější život pro nás i
naše děti.
S přáním hezkého dne Jaroslav Raba
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Prázdniny utekly jako voda a stejně jako ve škole, tak i u nás v mateřské škole začal 3.9.2018
nový školní rok. Nastoupilo mnoho nových malých dětí, které si zvykají na nové prostředí a
režim. Děkujeme všem rodičům, že své děti na vstup do MŠ dobře připravili, a že adaptace dětí
na nové prostředí probíhá bez větších potíží a hlavně bez velkého pláče a slziček.
Aby se u nás dětem líbilo, pozvali jsme si hned na druhý týden „Srdíčkovou vílu“ s pohádkou
„Budulínek Mandelinka“. Se Srdíčkovou vílou se nikdy nenudíme a vždy zažijeme spoustu
legrace. Proto jí touto cestou děkujeme a budeme se těšit na příští představení.
Na říjen máme naplánovanou již tradiční „Drakiádu“, takže, milí rodičové, začněte vyrábět se
svými ratolestmi pořádné draky, ať se mohou děti pochlubit svými vlastními výrobky.
Přejeme všem krásné „Babí léto“ a brzy na shledanou!

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Uvedené volby se budou konat souběžně ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné II. kolo voleb do
Senátu PČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018). Volby do Senátu PČR proběhnou v naší
obci, která je součástí volebního obvodu č. 44 Chrudim. Volby se uskuteční ve dnech 5. října
2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí :
Voličem musí být státní občan ČR, pokud alespoň k 6. říjnu dosáhne věku 18 let a nejpozději 5.
října bude přihlášen v obci k trvalému pobytu. U komunálních voleb se nepoužívají voličské
průkazy.

Volby do Senátu PČR :
Voličem musí být pouze státní občan ČR, který alespoň 6. října dosáhne věku 18 let, v případě
II. kola 13. října dosáhne 18 let. U senátních voleb může volič hlasovat na voličský průkaz,
avšak pouze na území volebního obvodu č. 44 Chrudim (příslušného dle místa jeho trvalého
pobytu). O voličský průkaz může volič zažádat osobně nebo písemně (s úředně ověřeným
podpisem). Osobně lze o vydání voličského průkazu zažádat do 3. října, písemně pak do 28.
září. Voličské průkazy budou vydávány od 20. září.
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Obec Prosetín
Prosetín 22, 539 76 Prosetín
IČO: 00270750

tel.: 469 350 080
e-mail: podatelna@prosetin.eu

OZNÁMENÍ
Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci
hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst.
Dodatek se týká:
1. upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má
zaplaceno nájemné; Poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na
dobu 15 let (stanovená tlecí doba),
2. změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění
číselného označení na hrobová místa.
Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.
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