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Číslo 1.

Nejprve se v našem zpravodaji vrátíme k událostem, které se odehrály v naší obci
v loňském roce 2012.
V průběhu loňského roku hospodařila naše obec s celkovou finanční částkou
3 112 000,- Kč., získanou z různých druhů daní, poplatků, výnosů, nájmů a dotací.
Mezi největší investice v obci patřila přestavba školy, kde se nám podařilo dokončit dvě
garsonky v přízemí budovy a zároveň je pronajmout nájemníkům.
Další větší investicí bylo dokončení zasíťování (voda, kanalizace a kabel veřejného
osvětlení ) nových stavebních pozemků „Na Štěpnici“ a rozdělení na čtyři stavební
parcely. Koncem roku jsme již jednu parcelu prodali panu Fišerovi z Ohnišťan, který
plánuje na jaře započetí stavby rodinného domu.
Třetí investicí byla oprava komunikace na Libín. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje se spoluúčastí 50% finančních
prostředků. Oprava cesty nás tedy přišla na 285 000,- Kč. Druhou polovinu z celkové
částky 570 000,- Kč uhradil kraj.
Další, již druhým rokem probíhající akcí je pořízení územního plánu obce. Na tento
projekt jsme získali před jejím započetím finanční částku cca 90 000,- Kč z POV, ale
bohužel se v loňském roce vinou posouzení návrhu na úřadě UP v Jičíně nic neodehrálo,
tudíž jsme ani žádné finanční prostředky do tohoto projektu neinvestovali.
V loňském roce jsme získali ještě dvě další dotace, které se budou realizovat v roce
letošním a to na akci „Obnova Lipové návsi“ cca 400 000,- Kč a „Zateplení budovy
obchodu“ a to 150 000,- Kč. V prvním případě dojde k započetí prací již v únoru a
realizace zateplení obchodu proběhne v měsících duben až červen. V obou případech má
obec na projektech malou finanční spoluúčast.
Z kulturního života bych chtěl ještě připomenout zejména akci pro děti „Strašidelně
pohádková cihelna“ spolupořádaná obcí a panem Pourem, majitelem cihelny. Této akce
se za velmi nepříznivého počasí účastnilo cirka 700 lidí a šedesát strašidel. Za přípravu a
realizaci bych chtěl poděkovat našim „maminám“ a všem, kteří se na této akci podíleli.
Pro letošní rok navrhuje Zastupitelstvo obce rozpočet ve výši 3 100 800. - Kč. Tento
podrobný rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách naší obce,
kde jste si mohli prohlédnout jednotlivé částky a kategorie, do kterých peníze
investujeme. Podrobný rozklad probereme na páteční schůzi OZ v Obecní hospodě od 18
hodin.
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Na veřejné zasedání OZ Šárovcova Lhota
V pátek 22. února 2013
Od 18.00 hodin v sále Obecní hospody.
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Rozpočet obce na rok 2013
Diskuse.
Závěr.

