Obecní zpravodaj
Žerůtek
Milí spoluobčané,

• Modernizace webových stránek obce

opět se společně scházíme nad řádky obecního zpravodaje, jehož
prosincové číslo je již tradičně věnováno neúprosně se blížícímu
konci kalendářního roku a tudíž jeho bilancování, co se života v naší
obci týká.

Investovali jsme do nezbytně nutné modernizace
webových stránek naší obce www.obec-zerutky.cz, o
níž jsme informovali již v březnovém čísle
zpravodaje, neboť stávající podoba našich stránek už bohužel
nevyhovovala současně platné legislativě. Nová podoba stránek
byla spuštěna v průběhu letních měsíců.

Stejně jako rok předchozí, tak i rok 2021 byl značně poznamenán
šířením nemoci Covid-19. Z tohoto důvodu se v důsledku vyhlášení
vládních opatření na jeho počátku a později i v jeho samotném
závěru nemohla uskutečnit celá řada kulturních akcí, na které jsme
byli doposud zvyklí (např. tvořivé dílny, dětský karneval, vítání
občánků aj.).
Zaměřili jsme proto svoji pozornost na opravu a údržbu obecního
majetku a jejích budov. Nového zevního nátěru a nezbytné opravy
stávajících omítek se tak dočkala nejen bývalá hasičská zbrojnice
v naší obci, ale i dvorek obecního úřadu. Podařilo se také rozšířit
posezení u stánku s občerstvením v areálu sportoviště či upravit
svah mezi hlavním průtahem obcí a ulicí vedoucí do lomu.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce pak ještě stihla
vzniknout myšlenka zavést na Štědrý den tradici Vánočního zpívání
u obecního stromečku s rozdáváním ,,betlémského světla“, ve
které bychom rádi pokračovali i v dalších letech.

Úpravy prováděla firma Galileo Corporation, která se zaměřuje na
správu webových stránek měst, obcí, škol a příspěvkových
organizací v České republice a na Slovensku.
Úprava stránek zahrnovala:
• redesign stránek
• doplnění modulu GDPR
• doplnění webu: a) rezervační systém, b) mluvené slovo (pro
zrakově handicapované občany), c) zjednodušený modul (pro seniory)
Webové stránky jsme se snažili na vaši žádost také více
zpřehlednit. Kontaktní údaje jako je telefon, e-mail nebo číslo
bankovního účtu tak snadno naleznete v horní části titulní strany.

Součástí stránek je také Fotogalerie naší obce, kam průběžně
vkládáme fotografie z proběhlých akcí.

zdařilý. Věříme, že potěší i Vás, Vaše přátele či příbuzné, kteří
jsou s naší obcí jakkoliv propojeni.

Fotoalba na Rajčeti k tomuto účelu již tedy nevyužíváme!

Za výše uvedenou úpravu stránek jsme zaplatili částku 66.005 Kč.

• Bezpečnostní zábradlí v obci
V souvislosti s rekonstrukcí obecního úřadu byl při
vstupu do jeho budovy vystavěn bezbariérový přístup,
který osadila firma Jiřího Drozda z Kravska nerezovým zábradlím.
Při té příležitosti jsme také nechali opravit poničenou část
zábradlí u bývalého pohostinství a u rybníka. To vše v celkové výši
46.490 Kč.

• Pořízení párty stanu
Pro pořádání venkovních kulturních akcí v naší obci
jsme zakoupili párty stan bílé barvy o rozměrech 5 x
10m s ocelovou konstrukcí a to za cenu 21.680 Kč.

• Příspěvek SDH Lesná
Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci na úseku
požární ochrany jsme SDH Lesná poskytli příspěvek ve
výši 20.000 Kč.

• Fotokalendář obce 2022
Pro rok 2022 jsme sestavili stolní kalendář
s fotografiemi naší obce, který považujeme za velice

Zakoupit si jej můžete:
1) Prodejna Jednoty - běžná pracovní doba
2) Obecní úřad - PO 7:30 - 11:30, ST 7:30 - 11:30, 16:00 - 18:00
3) Alena Fukalová č.p. 102
Cena: 50 Kč / ks
(70% z celkové ceny kalendáře hradí obec ze svého rozpočtu)

• Rozpočet obce pro rok 2022
Zastupitelstvo schválilo návrh schodkového rozpočtu
obce pro rok 2022 (tj. příjmy ve výši 4 588 900 Kč,
výdaje ve výši 3 988 900 Kč a financování 600 000 Kč).

• Obecní poplatky pro rok 2022
Od 1.1. 2022 jsme v důsledku zvyšování cen za
dopravu, zpracování a uchování odpadu nuceni
přistoupit k navýšení poplatku za svoz odpadu
(informovali jsme již v březnovém čísle zpravodaje).
Nová cena činí 800 Kč / osoba.
Poplatek za psa zůstává stejný jako v předchozích letech,
tj. 1. pes = 70 Kč, 2. pes = 100 Kč.
Poplatky můžete uhradit převodem na účet obce č. 25026741 /
0100 nebo v hotovosti v kanceláři obce v době úředních hodin.

• Zřízení Z-Boxu v obci
V příštím roce bychom se rádi pokusili zřídit a umístit ZBox v naší obci. Podali jsme již žádost o registraci a nyní
čekáme na sdělení podmínek co přesně jeho zřízení bude
obnášet.
Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny v podobě
boxu, které rozšiřuje služby v dané lokalitě. Lze jej umístit
prakticky kamkoliv, kde přijde obyvatelům vhod. Zásilky je možné
si zde vyzvednout v kteroukoliv denní/noční dobu, neboť je
přístupný 24 hodin denně.

Hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů a
rodinné pohody v novém roce
přejí
Vaši zastupitelé!
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