PLÁN ROZVOJE OBCE HLUBOKÉ DVORY
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ S OBYVATELI 25. 1. 2020
Setkání se účastnilo 15 občanů a všichni zastupitelé (+ 5), celkem se tedy účastnilo 20 občanů.
1. Zahájení setkání starostou obce v 15.10 hod.
2. Seznámení s procesem tvorby strategického rozvojového plánu, s jeho obsahem a využíváním. Starosta prezentoval důvody
nutnosti tvorby nového PRO a zdůraznil vhodnost zapojení veřejnosti vyplněním dotazníku a možností se zapojit do pracovní
skupiny, která bude analyzovat dotazníky a zpracovávat dokument, který bude předložen veřejnosti a ke schválení zastupitelstvu
obce.
Termíny: nahlášení se do pracovní skupiny (do 3. 2.), zahájení práce pracovní skupiny (10. 2.), odevzdání dotazníků (16. 3.)
Starosta občanům prezentoval dotazník, který mohou občané vyplnit elektronicky na webu obce, nebo si formulář stáhnout a
vytisknout a vyplnit ručně.
Prezentace byla ukončena v 15.45, poté byla zahájena diskuze.
3. Diskuze:
Podněty jsou roztříděny podle témat. Podněty týkající se jedné věci jsou uvedeny v rámci jednoho bodu.
Co má v plánu obce v letošním roce?
O.: v plánu je využít dotace JMK – na opravu kapličky, opravu budovy obecního úřadu, kofinancování investice retenční nádrže a
v individuální dotaci instalace filtrace těžkých kovů ve vodárně. Uvažujeme rovněž o turistických přístřešcích na cestách na Jeteli a
k salaši – podle dotačních možností.
Budou dosazovány stromky u cesty směrem k salaši?
O.: ano, je v plánu dosadit další ovocné stromy a nahradit ty, které uhynuly.
Dá se v budoucnu změnit schválený PRO?
O.: ano, my budeme vytvářet PRO na roky 2021-2027, i po schválení lze podle ekonomických podmínek a dotačních možnostech
měnit nastavené priority.
Jaký je stav pitné vody?
O.: starosta konstatoval, že z analýz odběrů z posledních let naše pitná voda vyhovuje všem parametrům, pouze se zpřísnila norma na
těžký kov uran (výše jeho hodnoty se nezměnila!) a proto budeme muset instalovat speciální filtrační zařízení. Pokud by se začalo
stavět na Sobůtkách (cca 20 RD), bylo by nutné s předstihem zajistit další zdroj pitné vody.
Jaké jsou možnosti odkanalizování odpadní vody a čistírny odpadních vod v obci?
O.: starosta informoval o problematice OV v obci a představil možnost kolektivního systému domácích čističek odpadních vod,
pořízené z dotací SFŽP. Čeká se na změnu přístupu JMK, který pořád prosazuje stavby centrálních čističek OV – což v tak malé obci
jako jsou HD by byla investice nesplatitelná a stočené by dosahovalo maximálních hodnot.
Bude se letos ošetřovat vrba u Krbu?
O.: ano, je poslána žádost na odbor životního prostředí na MU Tišnov. Vyjádření a posudek z AOPK byl získán koncem listopadu 2019.
Obec využije dotaci z AOPK.
Další nápady na zlepšení života v obci: oprava požárních nádrží, využití pozemku za trafostanicí k podpoře komunitního života –
např. moštárna, sušárna ovoce; obnovení polních cest.
4. Starosta na závěr poděkoval všem přítomným za účast a předem za vyplnění dotazníku. Setkání bylo ukončeno v 16.38.
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