
  
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
 

 
Vážení spoluobčané. 
  Než jsme se nadáli, máme pomalu rok za 
sebou. Zbývající tři měsíce utečou také tak 
rychle jako těch předešlých devět. O to více 
mne mrzí, že nezbývá čas na psaní a 
informování Vás o provozu obecního úřadu 
a stavu obce. Něco se najde na internetu 
něco zase v zápisech ze zastupitelstva, ale 
není to ucelené, a také je to heslovitě. 
Snažíme se informovat jak to jde, ale 
provádí se mnoho aktivit a na psaní není čas. 
  Tento rok navíc máme volby do zastupi-
telstva a tak by se mělo hodnotit, bilancovat 
a vyčíslovat. A můžeme  klidně říci, že je co 
bilancovat ! 
     Úvodník nechci dělat dlouhý, protože 
bude následovat bilancování  a to zastupi-
telstva za strany starosty.  
V mém prvním volebním období v pozici 
starosty, kdy zastupitelstvo pracovalo ve 
složení místostarosta R.Sadílek, zastupitelé: 
D.Křováčková, L. Kubera, M. Marek, Ing. 
Arch. V. Marek, Ing. F. Pospíchal a  M. 
Pospíchalová, se dokončily investiční akce a 
opravy v objemu 21,4 mil korun. 
 Z toho dotace činily 10.3mil.korun, vlastní 
zdroje 7,8mil.korun a úvěr 3,3mil korun. 
Nové zastupitelstvo tak mělo na co navázat.  
 
Volební období 2006 -2010 
Složení zastupitelstva: místostarosta Ing. 
Filip CSc., zastupitelé: M. Bříza, D. 
Křováčková do 31.12.2006, J. Karlík od 
1.6.2010, P. Kolář, Ing. Arch. V. Marek, Z. 
Pavlasová, R. Sadílek, Ing. F. Pospíchal od 
1.1.2007 do 21.5.2009 a B. Zmeková. 
Zastupitelstvo navazovalo na připravené 
projektové dokumentace. 
Postupně se realizovaly následující akce: 
 
Rekonstrukce č.p.6- bývalý lokál na galerii. 
Realizace 2006-2007 náklady   4,430mil.Kč 

 
 
Rekonstrukce č.p.6 byty v 2. NP 
Realizace 2006-2007   náklady  5,661mil.Kč 

 
 
Vestavba bytů do 3.NP č.p.6 
Realizace 2007,        náklady  2,583mil.Kč 

 
Stavbu provedla firma Stavoineriér 
Havlíčkův Brod. 
 
Oprava vnější omítky na Kapli 
Realizace 2007,  náklady 346 tis.Kč 

 
Opravu provedla firma Jana Peloucha z 
Chotěboře. 
 
Kanalizace u kostela sv.Jana Nepomuckého. 
Realizace 2007, náklady 235tis. Kč 

 
Realizovala obec brigádnicky. 
 

Rekonstrukce kolny u č.p.6 
Realizace 2008,  náklady 993tis.Kč 

  
Stavbu provedla firma Stavoineriér 
Havlíčkův Brod. 
 
Restaurování vitráže a oprava části fasády 
na kostele sv. Jana Nepomuckého 
Realizace 2008,  náklady 320 tis.Kč 

 

 
Vitráž provedla firma Skloart Praha a fasádu 
firma J. Peloucha. 
 
Rekonstrukce vnitřních omítek kaple a hřbi-
tovní zdi 
Realizace 2009,  náklady 311 tis.Kč. 
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