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Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám předložit tradiční vý-

roční zprávu o dění v naší obci.

Letošní rok začal nezvyklým způsobem, 

který dodnes zažíváme všichni, a to infor-

macemi o šíření nového virového onemoc-

nění COVID 19. Nikdo z nás nepředpoklá-

dal, že se tato nemoc bude tak rychle šířit 

a dotkne se každého z nás, buď samotným 

onemocněním, nebo různými nařízenými 

opatřeními. Je to nelehká situace a musíme 

být více obezřetní a opatrní na své zdraví a 

zdraví našich nejbližších.  Při počátku epi-

demie jsme se snažili vás informovat všemi 

dostupnými způsoby o možnosti zajištění 

základních životních potřeb hlavně pro 

starší generaci. Dnes už všichni máme do-

statek informací z veřejných médií, které 

určitě pravidelně sledujete. Pokud budete 

mít potřebu, a to hlavně senioři, zajistit zá-

kladní životní potřeby v případě zdravot-

ních potíží, neváhejte nás kontaktovat. V 

rámci našich možností se budeme snažit 

vám pomoci.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří na-

šili potřebné roušky. Tato nepředvídatelná 

situace se promítá i do ekonomiky naší 

obce, a to nižšími daňovými příjmy. Muse-

li jsme některé plánované investice zrušit. 

Přesto se nám podařilo získat fi nanční pro-

středky formou dotací.

V letošním roce jsme získali dotaci 50 tisíc 

korun z Programu obnovy venkova Olo-

mouckého kraje  na nový Územní plán obce.

Letos jsme získali stavební povolení na 

celkovou rekonstrukci Kulturního domu                 

v Brníčku. V minulém zpravodaji bylo uve-

deno, že budeme usilovat o dotace na re-

konstrukci objektu, což se nám už v letoš-
ním roce podařilo. 

Zahájili jsme opravu střechy, na kterou 
jsme z Programu obnovy venkova Olo-
mouckého kraje  získali dotaci ve výši
1,5 milionu korun. Celkové náklady činily 
5,24 mil. Kč. 

Vzhledem ke stavu celého objektu kultur-
ního domu se nám podařilo tento objekt 
zaregistrovat na Ministerstvu místního 
rozvoje do Národní databáze brownfi eldů 
pro nepodnikatelské využití. Ve spoluprá-
ci s Místní akční skupinou Horní Pomoraví 
jsme po registraci zažádali o dotaci. Po-
čátkem listopadu ministerstvo vyhlásilo 
úspěšné žadatele o dotaci a naše obec, 
jako jedna z mála obcí v Olomouckém kra-
ji, byla doporučena k poskytnutí dotace 
ve výši 25 mil. Kč. To znamená, že počát-
kem roku 2021 proběhne výběrové řízení 
na kompletní rekonstrukci celého objektu
a bude zahájena stavba. Předpokládaný ter-
mín dokončení rekonstrukce objektu je v 
roce 2022. Podíl obce k získané dotaci činí 
30 %. Tento podíl chceme snížit částečným 
dofi nancováním z prostředků Olomouc-
kého kraje, abychom nebyli tak zadluženi
a zbytek dlouhodobým úvěrem. Konečnou 
cenu  rekonstrukce budeme vědět po výbě-
rovém řízení dodavatele stavby. Předpoklá-
dáme, že vlastní fi nancování rekonstrukce 
objektu nezatíží rozpočet obce v dalších le-
tech, aby mohl pokračovat další rozvoj obce.

Nejen, že naše obec vyřeší několikaletý 
problém s kulturním domem, který dlou-
há léta funkčně postrádala a jeho stav 
již ohrožoval okolí, ale především střed 
obce získá novou tvář a objekt bude 
sloužit pro zázemí naší základní školy,

k aktivitám sportovních oddílů a kulturním 

akcím.  Věříme, že kulturní dům bude slou-

žit ku prospěchu našich občanů a ke zkva-

litnění života v obci i pro další generace.

V tomto zchátralém objektu jsme 5. září 

uspořádali ve spolupráci s Místní akč-

ní skupinou Horní Pomoraví promítnutí 

předpremiéry dokumentu České televize 

o našem rodákovi Karlu Lukasovi pod ná-

zvem „Karel Lukas, generál in memoriam“. 

Této události se zúčastnil tvůrce dokumen-

tu, vojenský historik a bývalý plukovník ge-

nerálního štábu Ministerstva obrany PhDr. 

Eduard Stehlík, režisér České televize Jakub 

Tabery, zástupci Olomouckého kraje, Mini-

sterstva místního rozvoje a veřejnost. Ten-

to úspěšný dokument přišlo zhlédnout té-

měř 300 návštěvníků. Pro veřejnost byl ve 

venkovních prostorách uspořádán kultur-

ní program. Premiéra v České televizi pro-

běhla koncem letošního října. Dokument 

je možné zhlédnou také na webových 

stránkách naší obce, nebo na internetu 

v archivu České televize.

V Brníčku se plánuje v letech 2021 – 2022 

rekonstrukce elektrického vedení nízkého 

napětí v některých částech obce, včetně 

nových přípojek. Staré sloupy nízkého 

napětí budou odstraněny  s venkovním 

vedením, vše bude nahrazeno novým 

zemním vedením. Pro naši obec to zname-

ná, že budeme muset pořídit nové slou-

py a kabely na veřejné osvětlení, včetně 

nových svítidel a rozhlasu. Při této akci 

chceme prodloužit veřejné osvětlení od 

Kubíčkových k Polesí. V současné době se 

zpracovává projekt na veřejné osvětlení a 

rozhlas. Současně se budeme snažit získat 

na rekonstrukci dotaci.
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U autobusové zastávky U Polesí jsme 
upravili povrch k otáčení autobusů ko-
lem čekárny. Po dohodě s provozovate-
lem autobusové dopravy Arriva Morava 
a.s. už nezastavují autobusy v křižovatce, 
ale u čekárny autobusů. Věříme, že tato 
změna pomůže k bezpečnosti cestují-
cích při nástupu a výstupu z autobusů. 
Byla snížena i rychlost na přilehlé silnici, 
a to posunutím dopravní značky (začátek 
obce), před křižovatku směrem od Les-
nice. Prostor autobusové zastávky bude 
v brzké době osvětlen.

Ve Strupšíně letos při přívalovém dešti 
došlo k poškození místní komunikace nad 
hasičskou zbrojnicí. Díky ochotným a po-
hotovým spoluobčanům byla komunikace 
zprůjezdněna do několika hodin po dešti 
a v říjnu byla kompletně opravena  novým 
asfaltovým nástřikem.

U hřbitova v Brníčku jsme museli odstranit 
vzrostlou borovici, která svojí velikostí a 
stavem ohrožovala přilehlé pomníky. Po-

kácení borovice bylo některými návštěv-
níky hřbitova kritizováno, a proto jsme 
vysadili  na stejném místě okrasné javory 
a keře, které nebudou dosahovat takové 
výšky.

Z důvodu zmíněné pandemie koronaviru 
jsme byli nuceni zrušit Středověké odpo-
ledne na hradě v Brníčku, kde byl před-
pokládán vyšší počet návštěvníků než je-
den tisíc. Neuskutečnilo se setkání s naší 
družební obcí Horné Vestenice, které se 
plánovalo letos u nás. Zrušeno bylo také 
přátelské posezení se seniory a  rozsvěcení 
vánočního stromu před obecním úřadem. 
Věříme, že tato situace brzy pomine a vše 
se vrátí do normálního života, včetně po-
řádání kulturních akcí v naší obci. Kulturní 
akce jsou společenské události ke vzájem-
nému setkávání občanů a veřejnosti, ale 
jsou také důležité pro pořádající složky v 
naší obci, které si tím zajišťují fi nanční pří-
jem na svoji činnost. 

V zastupitelstvu obce došlo ke změnám. 

Pan Tomáš Hrubý rezignoval na funkci mís-
tostarosty obce a mandát zastupitele. Do 
zastupitelstva obce postoupila Mgr. Blan-
ka Hrochová. Místostarostkou obce byla 
zvolena  Bc. Veronika Kylarová.

Výše poplatků za vodu, kanalizaci, odpady 
a psy v roce 2021 zůstává na stejné cenové 
úrovni.

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é ,

s blížícími se vánočními svátky a novým 
rokem vám jménem obecního úřadu
a zastupitelstva obce přeji spokojené
a klidné prožití Vánoc a pevné zdraví

v nadcházejícím roce. Přejme si 
společně, ať nám blížící se rok 2021 

přinese jen samé dobré zprávy.

J i ř í   B a r t o š - s t a r o s t a   o b c e

INFORMACE   K   PLATBÁM   PRO   ROK   2021:
Místní poplatek ze psů: za jednoho psa 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč

Místní poplatek za odpady ( popelnice ): 600,- Kč

Děti do 15 let a senioři nad 75 let 300,- Kč

Platby za odpady a psy – splatnost k 30.06.2021

Cena vodného   32,- Kč/m3

Vodné bude rozesláno do vašich schránek 2 x ročně – splatnost bude uvedena v dopise.

Pozor!  Číslo bankovního účtu obce pro platbu za psy, domovní odpady a vodné: 264831297/0300

Kanalizace - stočné

Výška stočného na osobu činí 1.260,- Kč

Výše stočného pro Svazek obcí Povodí Loučka bude rozeslána do vašich schránek – splatnost k 31.12. 2021

Pozor! Číslo bankovního účtu svazku pro platbu stočného:  198944532/0300

Výběr místních poplatků na Obecním úřadě v Brníčku bude probíhat 

od 22. 03. 2021 do 15.12. 2021 pouze v úřední dny.

Veškeré platby upřednostňujeme bezhotovostním převodem na bankovní účty!

Kontakt na Obecní úřad:     Starosta:

tel.: 583 438 022      tel.: 583 435 213

                mob.: 725 131 283

e-mail : podatelna@obecbrnicko.cz             e-mail: starosta@obecbrnicko.cz

webové stránky: www.obecbrnicko.cz

Rozloučili jsme se :

Jan Merta Eliška Gažarová

Václav Pavlů Milan Ženčuch
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Termíny svozu popelnic, plastů, nebezpečného odpadu

a rozměrného odpadu v roce 2021

Svoz popelnic v roce 2021

se bude provádět každý druhý týden ve čtvrtek.

Každá změna svozu bude předem vyvěšena na obecní desce a vyhlášena místním rozhlasem.

POZOR ZMĚNA !
Poslední svoz popelnic v letošním roce proběhne ve středu 23. prosince

oproti plánovanému termínu na Štědrý den.

7. ledna  1. července 

4. února  5. srpna

4. března   2. září

1. dubna  7. října

6. května  4. listopadu

3. června  2. prosince

Plasty v pytlích se budou svážet měsíčně v tyto termíny:

Termíny sběru nebezpečného odpadu ve dvoře obecního úřadu,  rozměrného odpadu  u Obecního úřadu 

v Brníčku a u Kulturního domu ve Strupšíně:

 14. - 15. dubna 2021 13.- 14.  října 2021

Měsíc Den Měsíc Den

leden 7., 21. červenec 8., 22.

únor 4., 18. srpen 5., 19.

březen 4., 18. září 2.,16., 30.

duben 1., 15., 29. říjen 14., 28.

květen 13., 27. listopad 11., 25.

červen 10., 24. prosinec 9., 23.

ZPRAVODAJ OBCE BRNÍČKO
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