Zpráva zastupitelstva obce Jasenná za volební období 2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období a je čas na bilancování, hodnocení a přemýšlení o tom, co se podařilo
a co nevyšlo. Že něco dopadne jinak, než jsme chtěli, se stává nejen v životě soukromém ale i
veřejném.
Zastupitelstvo obce Jasenná vstupovalo do volebního období v listopadu 2010 s tímto programem:
-

Dokončení místních komunikací Helštýn a Nad Dědinů
Příprava čištění odpadních vod
Podpora školství, rekonstrukce mateřské školy, základní školy
Příprava realizace víceúčelového hřiště u sokolovny a zázemí u fotbalového hřiště
Podpora zkapacitnění dolních úseků a úprav břehů vodních toků Jasénka a Lutoninka
Opravy, rekonstrukce majetku obce, výkupy pozemků místních komunikací
Podpora činnosti spolků, církví, jejich spolupráce a tradic

Volební období bylo zahájeno v roce 2010, v době kdy druhým rokem pokračoval propad inkasa
daňových příjmů obce v důsledku ekonomické krize. V tomto roce bylo také zahájeno splácení
dlouhodobého úvěru na stavbu rozvodných řadů vodovodu. Stavba rozvodných řadů vodovodu,
součást Skupinového vodovodu Syrákov, byla dokončena v ceně 11 660 000 Kč. Na tuto stavbu jsme
čerpali dotaci 55 % z Ministerstva zemědělství ČR a dále dotaci 10 % od Zlínského kraje. Kromě toho
bylo nutno použít i úvěr ve výši 4 000 000 Kč. K tomu je nutno ještě připočítat úroky 900 000 Kč. Úvěr
má dobu splatnosti 10 let, tzn., že bude splacen v roce 2019.
Až do roku 2012, po dobu 10 let, byla splácena půjčka na stavbu hlavního řadu vodovodu, ročně
ve výši 385 000 Kč.
Propad daňových příjmů obce, který trval až do roku 2013, spolu se splátkami úvěru a půjčky
na vodovod významně ovlivnil činnost obce. Tyto skutečnosti v kombinaci s nutností realizovat akce,
na které nebyly a nejsou zřízeny dotační tituly, mohou potom vyvolat dojem, že obec dotace
nezískává a že se nic neděje.
Dokončení místních komunikací Helštýn a Nad Dědinů
Komunikace Helštýn byla dokončena v loňském roce, komunikace Nad Dědinů je dokončována
v současné době. Náklady na obě akce jsou 3 100 000 Kč. Na odvodnění komunikace Nad Dědinů
jsme získali dotaci ve výši 394 000 Kč z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Vizovicko
a Slušovicko, jejímž členem je také naše obec. Jinak byly obě komunikace budovány z vlastních zdrojů
obce.
Příprava čištění odpadních vod
Byla zpracována technicko-ekonomická studie čištění odpadních vod s návrhem společného
odkanalizování Jasenné, Lutoniny a Ubla s umístěním čistírny pod Lutoninou. Podle předběžného
rozpočtu jsou náklady akce 220 000 000 Kč. Pro přípravu realizace čištění odpadních vod je také
časově i finančně náročné zpracování projektů pro územní řízení, stavební řízení i pro provádění
stavby. O tom všem budou muset jednat nová zastupitelstva uvedených obcí.
Podpora školství, rekonstrukce mateřské školy, základní školy
Školství je zastupitelstvem trvale podporováno a mělo by to tak být i nadále. V roce 2012 proběhly
konkurzy na ředitele obou příspěvkových organizací obce na dobu 6 let. Na závěr tohoto období bude
zřizovatel hodnotit funkční období ředitelů. Obě školy mají svůj školský vzdělávací program. Mimo
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vlastního vzdělávání se obě školy zúčastňují dalších aktivit, které dětem pomáhají v jejich vývoji
a v získávání dalších znalostí a dovedností. Těší nás, že v minulém i předminulém školním roce
nastoupil vždy 1 žák na osmileté gymnázium.
MŠ i ZŠ mají zřízeny své webové stránky, které jsou pro zájemce zdrojem informací. Zastupitelé mají
také informace od ředitelů, zástupce zřizovatele ve školské radě i od rodičů.
Základní škola má od roku 2012 výjimku z počtu žáků, což znamená, že při poklesu počtu žáků školy
pod 42 musí zřizovatel přispívat na platy zaměstnanců školy. (V roce 2012 to činilo 175 000 Kč).
Pro školní rok 2014/2015 je zapsáno 43 dětí, takže by tato nutnost měla odpadnout.
Mateřská škola má kapacitu 41 dětí, která je naplněna. Děti, které ze školky přechází do základní
školy, zvládají tuto změnu úspěšně. Odklady nástupu do základní školy bývají na žádost rodičů.
Pro obě školy byly jako součást přípravy rekonstrukce zpracovány stavební posudky budov
a energetické audity.
V základní škole bylo nainstalováno nové osvětlení komunikačních prostor za 40 400 Kč.
Pro zefektivnění výuky byla vybudována počítačová a jazyková učebna. K tomuto účelu byly použity
finanční prostředky z dotace „EU peníze školám“. Obec dofinancovala akci částkou 364 303 Kč.
Pro případné řešení čištění odpadních vod školy, odvodnění suterénu a rozšíření prostoru u ZŠ
vydražila obec nemovitosti č.p. 6 a č.p. 7 včetně pozemků za 335 000 Kč.
V mateřské škole, včetně domu s pečovatelskou službou, byla nainstalována regulace topného
systému za 170 000 Kč. Byla zpracována projektová dokumentace stavebních úprav MŠ pro územní
řízení, stavební řízení a provádění stavby za 533 000 Kč. Na tuto akci je vyřízeno stavební povolení.
Na část stavebních úprav, týkajících se zateplení objektu, byla přiznána dotace ze SFŽP 90 %
z uznatelných výdajů, které činí 3 588 000 Kč. Na stavební úpravy pro statické zabezpečení objektů,
přístavby, nástavbu a kanalizaci v objemu 8 359 000 Kč je připravována žádost o dotaci
na Ministerstvo školství. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby s termínem realizace
květen až srpen 2015.
Ve školce bylo rozšířeno sociální zázemí u malé třídy za 36 000 Kč. Proběhly úpravy kuchyně a skladů
podle požadavků hygieny. Bylo opraveno vstupní schodiště a schodiště do zahrady, průběžně jsou
prováděny také úpravy hřiště, hlavně podle požadavků revizních techniků. Byla opravena stávající
plochá střecha školky.
Příprava realizace víceúčelového hřiště u sokolovny a zázemí u fotbalového hřiště
Současné hřiště u sokolovny je umístěno částečně na pozemcích obce a částečně na pozemcích TJ
Sokol. Byla zvolena varianta vybudování víceúčelového hřiště výhradně na pozemcích obce. K tomu je
také připraven projekt stavby s rozpočtem 2 590 000 Kč.
Na vybudování sociálního zázemí u fotbalového hřiště obec již 2x podávala žádost o dotaci. Pokaždé
neúspěšně. Fotbalový klub jako vlastník stavby šaten a bufetu podal žádost o dotaci na Ministerstvo
školství samostatně, ale také neúspěšně.
Pozemky areálu fotbalového hřiště se po mnoha letech podařilo bezúplatně získat do vlastnictví
obce, takže je splněn základní předpoklad pro možnost provedení stavby. V případě vyhlášení
vhodných dotačních titulů bude potřeba znovu podat žádosti o dotace na víceúčelové hřiště i zázemí
u fotbalového hřiště.
Podpora zkapacitnění dolních úseků a úprav břehů vodních toků Jasénka a Lutoninka
Vodní toky v Jasenné jsou ve vlastnictví státu a ve správě Lesů ČR – správa toků. Z toho také vyplývá
komplikovanost projednávání potřebných zásahů na vodních tocích. Po přívalových deštích v roce
2010 a 2011 byly na vodním toku Lutoninka stavebně stabilizovány ve dvou lokalitách poškozené
břehy. Na vodním toku Jasénka pod Syrákovem je dokončována stavba přehrážek, která má zabránit
zanášení koryta Jasénky splaveninami a také by měla zmírnit průtok vody v potoce při větších
dešťových srážkách. Z hlediska protipovodňové ochrany zůstává trvalým problémem kapacita
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zatrubněného vodního toku Lutoninky u fotbalového hřiště. Ochraně před povodněmi na Dolansku
by mohl napomoci schválený záměr Zlínského kraje na vybudování dvou retenčních nádrží na horním
toku Lutoninky.
Opravy, rekonstrukce majetku obce, výkupy pozemků místních komunikací
Majetek obce vyžaduje neustálou péči. Ať už se jedná o veřejnou zeleň, hřbitovy, veřejné osvětlení,
rozhlas, lesy, komunikace, školu, školku, požární ochranu, obecní úřad, pořád se hledají možnosti a
zdroje pro financování oprav, údržby a když byla možnost, byly podávány žádosti o dotace. Například
v roce 2010 byly povodněmi poškozeny části místních komunikací na Dolních i Horních pasekách. Byly
zpracovány projekty oprav a podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2011
byly naše žádosti schváleny. Náklady na opravy byly 897 000 Kč, dotace činily 784 000 Kč.
Při přívalových deštích v roce 2011 byl poškozen další úsek komunikace na Horních pasekách, který
byl opraven z vlastních zdrojů obce. Oprava vyšla na 200 000 Kč. Z vlastních zdrojů byly po této
povodni opraveny i některé propustky, vyčištěny zanesené příkopy a koryta potoků. Obec zpracovala
zprávu o povodňových škodách a na základě této zprávy a odhadu škod nám Zlínský kraj poskytl
finanční příspěvek 175 000 Kč na odstranění následků povodně.
V letošním roce jsme uspěli s žádostí o dotaci na opravu MK Sokolská – 1. etapa s dotací téměř 40 %
z nákladů 1 143 000 Kč.
Kromě toho každý rok probíhalo vypořádávání pozemků pod stavbami místních komunikací,
chodníků, veřejných prostranství. Je potřebné, aby obec byla vlastníkem pozemků pod svými
stavbami. Poděkování si zaslouží vlastníci pozemků, kteří toto chápali a vyšli vstříc při vzájemném
jednání.
Podpora činnosti spolků, církví, jejich spolupráce a tradic
Obec po celé volební období finančně podporovala spolky v obci, církve i některé neziskové
organizace mimo obec, jejichž služby naši občané využívají. Příjemci podpory jsou Fotbalový klub SK
Jasenná, TJ Sokol Jasenná, Valašský soubor Portáš, Hokejový klub Jasenná, Jezdecký klub Ranč
pod Vartovnou, Kynologický klub Jasenná, Český svaz ochránců přírody Jasenná, Včelaři, Včelařský
kroužek mládeže, SRPDŠ, Římsko-katolická farnost Jasenná, FS ČCE Jasenná, Pečovatelská služba
Dotek Vizovice, Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice.
Kromě podpory finanční dochází v případě potřeby i k podpoře ve formě služeb a naturální pomoci.
Činnost spolků a jejich spolupráce v oblasti volnočasových aktivit je nezastupitelná, je potřebná a
proto ji obec v rámci možností podporovala. V průběhu volebního období činila celková finanční
podpora spolkům, církvím a neziskovým organizacím 826 000 Kč.

Kromě oblastí obsažených ve svém programu zastupitelstvo schválilo i další akce s přínosem
pro obec. V rámci projektu MAS Vizovicko a Slušovicko bylo na území obce obnoveno 5 studánek
v ceně 113 882 Kč, podíl obce byl 13 666 Kč. Přes MAS bylo také pořízeno pro občany 200 kusů
kompostérů. Finanční příspěvek obce byl 50 000 Kč.
Pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů byla pořízena motorová pila a kalové čerpadlo
za 33 000 Kč. Na toto vybavení jednotky jsme získali dotaci 23 000 Kč od Zlínského kraje. Pro hasiče
byla také zakoupena hasičská cisterna za 50 000 Kč jako náhrada za starou cisternu.
Od roku 2013 došlo ke změně Zákona o rozpočtovém určení daní a tím byly navýšeny daňové příjmy
obce o cca 1 200 000 Kč. To umožnilo dokončit už zmiňovanou místní komunikaci Helštýn, také
mohlo být prodlouženo veřejné osvětlení u této komunikace v ceně 49 000 Kč a veřejné osvětlení
u Horního hřbitova za 136 000 Kč. Byl také prodloužen vodovod na Horní točně a do MK Ke Mlýnu
za 391 000 Kč.
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V loňském roce byla podána žádost na sadovnické úpravy Dolního hřbitova, která byla Státním
fondem životního prostředí schválena. Proběhl výběr dodavatele a letos na podzim bude akce
realizována. Podle pravidel poskytovatele dotace musí obec uhradit náklady z vlastních zdrojů a
teprve potom může požádat o proplacení dotace 75 % z nákladů akce.

Tato zpráva obsahuje jen část aktivit obce v uplynulém volebním období. O téměř každém dnu se dá
říci, že přinesl něco jiného, nového, něco pozitivního i negativního. Každá obec je ve zcela specifické
situaci dané objemem, strukturou a stavem majetku, příjmy, výdaji i závazky. Z toho potom vychází i
možnosti obce, které někdy nekorespondují s představami o tom, co by se mělo udělat. Před čtyřmi
lety jsme měli naději, že se zlepší daňové příjmy obce a obec bude moci zlepšovat svoji vybavenost.
Od loňského roku se tato naděje stala skutečností a dává obci více možností rozvoje.
Děkuji spolkům za jejich činnost a práci na kulturních, sportovních, společenských akcích. Bez nich by
život obce byl velmi ochuzen. Děkuji také všem, kteří spolky aktivně podporují.
Poděkování patří zaměstnancům obce za jejich každodenní práci na obecním úřadu nebo venku
v zimě i v létě.
Moje velké poděkování patří členům zastupitelstva za podporu a spolupráci v průběhu celého
volebního období. Ne vždy tomu tak bývá, a proto je důležité, když jsou v rámci zastupitelstva
korektní a slušné vztahy. Ještě více to platí i pro obec a občany, protože bez slušných, rozumných
vztahů není možný spokojený a klidný život. Jménem zastupitelstva děkuji všem občanům, kteří jsou
ochotni obci pomáhat.
Před 4 lety bylo zvoleno současné zastupitelstvo. Kdo bude zvolen pro další volební období, bude
známo po volbách 10. a 11. října 2014. Je dobré, že kandidují další občané ochotní zapojit se
do veřejného života, do práce pro společnost.

Za Zastupitelstvo obce Jasenná
Pavel Machovský
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