Obec Korozluky

Zpráva o činnosti
Zastupitelstva obce Korozluky
za volební období 2018 – 2022
Zastupitelstvo obce (ZO) bylo zvoleno ve volbách konaných 05.10. – 06.10. 2018. Ve volebním
období bylo svoláno celkem 42 zasedání ZO. Zastupitelstvo obce pracovalo ve složení:
Miroslav Nedrda – uvolněný starosta obce
Zdeněk Nový – neuvolněný místostarosta
Milan Fanta – předseda finančního výboru
Ing. Radka Brožová – předseda kontrolního výboru
Ing. Jana Nedrdová – zastupitelka
Ing. Jakub Smetánka – zastupitel
Dimitrij Sklenka– zastupitel
Ustavující zasedání ZO se konalo dne 29.10. 2018 a uvolněným starostou byl zvolen p. Miroslav
Nedrda a neuvolněným místostarostou p. Zdeněk Nový. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena
pí. Ing. Radka Brožová a předsedou finančního výboru p. Milan Fanta.
1. Stav finančních prostředků na začátku a na konci volebního období:

Běžný účet KB a.s.
Podílové listy Sporoinvest
ČS a.s. – úvěr kanalizace
Běžný účet ČS a.s.

Stav k 29.10.2018
6 865 916,- Kč
752 074,- Kč
3 815 274,- Kč
0,- Kč

Stav k 19.10.2022
8 277 135,- Kč
758 732,- Kč
1 052 757,- Kč
72 040,- Kč
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2. Oblast investic a údržby
V průběhu volebního období byly realizovány tyto akce:










Oprava komunikace v Sedleci, včetně autobusových zastávek a úpravy veřejného
prostranství,včetně realizace řešení nebezpečného parkování kamiónů v obci Sedlec, v součinnosti
se Správou a údržbou silnic ÚK, Policií ČR a AA GROUP.
Oprava hřiště s výměnou částí herních prvků umístněných na hřišti a údržbou povrchu umělého
trávníku.
Rekonstrukce sociálního zařízení v klubovně budovy OÚ a zařízení kuchyňky
Výstavba kanalizačních stok pro napojení stavěných RD mezi Korozluky a částí obce Sedlec
Oprava chodníků a autobusové zastávky u OÚ v Korozlukách, včetně bezbariérového přístupu
Oprava komunikace Jánský vrch s rozpočtem realizace 1 161 721,- Kč (v současné době
v realizaci)
Pro údržbu zeleně a zlepšení vzhledu obce byly zakoupeny nové stroje a zařízení.
Pro zlepšení kulturního a sportovního využití bylo zakoupeno nové vybavení a zařízení do
knihovny a restaurace.
Pořízení kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci– celkem 5 kamerových bodů

Celkem bylo proinvestováno:

3 447 910,-Kč

V červnu 2018 bylo zahájeno splácení úvěru u ČS na výstavbu kanalizace ve výši měsíčních splátek
54 167,- Kč tj.roční splátka činí 650 004,- Kč. Ve volebním období byla splacena část úvěru ve výši
2 762 517,- Kč
3. Oblast dotací
Na realizaci akcí byly v průběhu volebního období 2018-2022 získány dotace v celkové výši
2 009 043,- Kč.
Přehled obdržených dotací
Název akce

Celkové
náklady

Dotace

Program

termín
realizace

Oprava místní komunikace Sedlec

1 773 765 Kč

886 882 Kč

POV ÚK

09/2019

384 362 Kč

100 000 Kč

Fond ÚK

12/2020

Nákup techniky na údržbu obce

91 670 Kč

70 000 Kč

Fond ÚK

2020

Rekonstrukce vybavení hřiště a pořádání oslav

40 000 Kč

40 000 Kč

MAS Naděje

08/2019

Výstavba kanalizačních stok 11 a 12

487 126 Kč

446 161 Kč

Oprava místní komunikace a chodníků u OÚ
Korozluky vč. autobusových zastávek

660 987 Kč

PD – Rekonstrukce budovy OÚ vč. energetických
opatření

287 000 Kč

Rekonstrukce soc. zařízení vč. výměny
oken (klubovna) – budova OÚ

MMR
Technická
infrastruktura
266 000 Kč
POV ÚK

2021

200 000 Kč Program ÚK –
Příprava
projektů

2022

2022
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Úřad práce ČR
Dotace na pracovní místo – údržba obce

Částka dotace
157 258 Kč

Současně byly vyúčtovány dotace v souvislosti s výstavbou kanalizace:
 doúčtování dotace Operačního programu Životní prostředí – ve výši 1 651 287,- Kč
 dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK – podání vyúčtování po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí ve výši 4 309 000,- Kč
4. Projektová příprava:
Ve volebním období probíhala projektová příprava finančně náročných investičních akcí. Byly
zpracovány projektové dokumentace, je vydáno stavební povolení / ohlášení na akce:
 Výstavba oddychové zóny a demolice garáží s výstavbou objektu sportovního sálu a dílen.
 Celková rekontrukce komunikace Jánský vrch včetně prostor mezi OÚ, M Ward a pěší
zónou k zámku. (část akce je v realizaci – 09/2022)
 v přípravě PD na rekonstrukci obecního úřadu včetně energetických opatření
Na výstavbu oddychové zóny a rekonstrukci komunikace byla dvakrát podána žádost do programu
MMR Podpora rozvoje regionu, obec dotaci na tyto akce nezískala.
Zastupitelstvo obce hospodařilo s finančními prostředky tak, aby úspory z minulého období bylo
možno použít v následujícím volebním období na spolufinancování připravených akcí, které vzhledem
k rozpočtu nelze realizovat bez čerpání finanční podpory z dotačních výzev, případně úvěru.
5. Odpadové hospodářství:
Obec Korozluky se podílí na sběru a třídění komunálního odpadu (KO). Smluvně je svoz KO
realizován společností Marius Pedersen a.s. ,třídění spol. EKO-KOM, ELEKTROWIN a RAMA.
Náklady spojené s tříděním a lividací komunálního
odpadu za období 2018 - 2022:
Příjmy obce za likvidaci KO činily od obyvatel
Příjmy obce za zpětný odběr a za likvidaci a třídění KO
Doplatek obce na svoz a třídění KO

910 380,- Kč
480 359,- Kč
120 776,- Kč
------------------309 245,- Kč

6. Ve společenské, sportovní a kulturní oblasti pořádala obec akce:
-

oslava MDŽ, - pálení čarodějnic, - kácení máje, - oslava MDD se zájezdem,
turnaj o pohár starosty v nohejbale, - setkání seniorů, - mikulášská nadílka, - vánoční turnaj ve
stolním tenise, - silvestrovská oslava, - pravidelně se také navštěvují a obdarovávají jubilanti

Obec podporovala finančně formou neinvestiční dotace Sportovně kulturní klub Korozluky ve výši
celkem 144 000,- Kč.
V této oblasti je nutno zohlednit vliv opatření státu v souvislosti s COVID.
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V rámci udržení a podpory provozu restaurace rozhodlo zastupitelstvo o snížení pronájmu na
symbolickou 1,- Kč / měsíc.
7. Další činnosti


Zastupitelstvo obce pokračovalo v jednáních s ŘSD a dotčenými orgány k řešení problematiky
provozu na komunikaci 1/15 v úseku u obce Korozluky. Výsledkem několikaletého úsilí je vydání
veřejné vyhlášky Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor dopravy, na úpravy vodorovného
a svislého dopravního značení – nebezpečné odbočování a připojování z obce na komunikaci I/15.



Zastupitelstvo obce realizovalo zadání nového Územního plánu se zpracováním do fáze přípravy
k veřejnému projednání.

Obec je členem:
MAS Naděje o.p.s.
Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s.
Svazu měst a obcí České republiky,
kde se v zastoupení starosty pravidelně účastní jednání. Dále se pravidelně účastní jednání s Policií ČR,
a primátorem Města Mostu.

Děkuji všem zastupitelům za podílení se na rozvoji obce v uplynulém volebním období a
novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů při naplňování svých představ o činnosti ve
prospěch obce.
.

V Korozlukách
21.9. 2022

Miroslav Nedrda
Starosta obce
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