Zpráva o činnosti a hospodaření OU Předslavice 2014-2018
Vážení občané,
blíží se nové volby a tím skončí i mandát současných zastupitelů, je tedy čas pro krátkou rekapitulaci
uplynulého období.
Toto volební období bylo jedinečné především tím, že po více než 60 letech mohli občané volit z více
než 1 kandidátní listiny, což se projevilo vyšší volební účastí, nežli bylo doposud obvyklé.
Ačkoliv někteří ze zastupitelů sdružení Pro lepší obec nedokončili celé volební období a rezignovali na
mandát zastupitele v březnu 2017, zastupitelstvo obce pracovalo dál, byť s nižším počtem
zastupitelů.
V tomto období se obec věnovala relativně menším projektům nežli v předchozím období, neboť
velké investiční akce, mezi něž patřila především přestavba Sokolovny na multifunkční zařízení a
oprava většiny rybníků patřících obci byly již v podstatě dokončené.
Cílem bylo snížit úvěrové zatížení obce, které bylo nezbytné pro financování velkých investičních akcí
v předchozím období.
Toto se podařilo, obec trvale hospodařila s kladným výsledkem a současná výše úvěru je menší než
10% obvyklého ročního rozpočtu obce.
Přehled hlavních ukazatelů za uplynulé volební období
Výnosy
z toho transfery (dotace)
náklady
výsledek hospodaření před zdaněním
stav běžného účtu
výše nesplaceného úvěru

2014
13 712 724
10 144 597
13 244 459
468 265
495 976
5 708 000

2015
4 771 121
823 050
3 638 842
1 132 279
940 439
1 331 720

2016
4 924 502
568 864
3 682 589
1 241 913
1 657 998
823 266

2017 2018 (1. pololetí)
5 227 221
2 358 794
787 203
89 900
3 778 617
917 352
1 448 604
1 441 442
2 846 390
4 110 281
446 466
408 066

Za toto období se realizovalo množství investičních akcí, či středních oprav. V nových prostorách
Sokolovny mohla začít sloužit obecní knihovna lépe nežli v minulosti, každoročně se pořádaly různé
tvořivé dílny pro děti i dospělé, obecní výlety, přednášky, ve spolupráci s obcí Čepřovice Obecní plesy
a v neposlední řadě se podařilo uspořádat sraz rodáků naší obce.
Přehled hlavních investic a oprav v období 2014-2018
Předslavice
Otevření knihovny v novém multifunkčním
zařízení Sokolovna
Instalace „dopravních radarů“ na hlavní silnici
v Předslavicích
Zbudování kašny na hřbitově
Instalace nových parkových laviček
Oprava chodníků
Vybudování dětského hřiště na návsi
Rozšíření a zastřešení shromaždiště tříděného
odpadu
Oprava hřbitovní zdi
Zbudování nového kolumbária
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení
(LED)
Rekonstrukce přízemní místnosti na OU
Rozšíření vodovodního řádu, oprava
kanalizace

Úlehle
Instalace dopravních zrcadel
Oprava mostu a propustku ve směru na Kalce
Modernizace veřejného osvětlení (LED)
Oprava parkových laviček
Všechlapy
Oprava kapličky
Oprava střechy čekárny
Revitalizace parku kolem kapličky
Vybudování malého dětského hřiště
Vybudování shromaždiště tříděného odpadu
Modernizace osvětlení (LED)
Oprava parkových laviček

Marčovice
Rozšíření veřejného osvětlení
Instalace dopravního zrcadla
Oprava parkových laviček

Kakovice
Revitalizace a rozšíření původního dětského
hřiště,
Oprava kapličky
Modernizace veřejného osvětlení (LED)
Oprava parkových laviček

Některé plánované opravy se nestihly v zamýšleném termínu, např. oprava střechy kapličky, nebo
oprava části kanalizace v Marčovicích a budou provedeny v nejbližší době.

Některé úkoly se nám dařily velmi obtížně. Obec se např. dlouhodobě potýká s nedostatkem
pracovníků pro běžnou údržbu veřejného prostranství.
Zlepšení nepřinesla ani účast obce v programu podpory zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce
ve Strakonicích a nově zvolené vedení obce bude muset tento problém řešit.

Do letošních komunálních voleb se přihlásila pouze jediná kandidátka Nezávislých kandidátů. To však
neznamená, že jsou méně důležité nežli ty minulé.
Obracíme se na všechny občany. Přijďte k volbám – přijďte vyjádřit podporu a důvěru novým i
stávajícím kandidátům na zastupitele svým hlasem. Je to jedna z forem projevu Vaší vůle a Vašeho
zájmu o dění v obci.
Neboť bez zájmu Vás občanů se bude novému vedení obce i zastupitelstvu jen obtížně hledat
motivace ke své práci.
Přijďte, ať nově zvolení zastupitelé ví, že bude jejich práce sledovaná a hodnocená Vámi, pro které to
dělají. Přijďte, ať ví, že to má smysl.

Děkujeme

Zastupitelé obce.
Září 2018

