Zpráva o volebním období 2014 - 2018.
Nezadržitelně se blíží dny voleb do zastupitelstva, kde si vy občané vyberete tou nejsvědomitější volbou
dalších 9 zastupitelů naší obce na nadcházející čtyřleté období. Nezbývá mi, než krátce bilancovat to
uplynulé, které věřte mi, uteklo jako voda.
S nástupem do funkce jsem si nedokázal představit, co tato práce vlastně obnáší. O provozu a chodu obce
jsem já a ani někteří z nových zastupitelů nevěděli z hola nic. Myslím si objektivně, že o slastech a strastech
práce představitele obce ví opravdu jen ten, kdo ji někdy zažil. V naší obci to bohužel platí několikanásobně.
Do funkcí jsme šli nezkušení a trvalo dlouho a vlastně ještě trvá se se vším seznámit. Stále objevujeme nové
a nové poznatky a tím získáváme i další drahocenné zkušenosti. Ty pozitivní nás posunují dále a dodávají
nám další chuť do práce, která je doufejme viditelná. Proti tomu jsou ty negativní, se kterými musíme od
prvopočátku bojovat a které nás brzdí v dalším posunu a kreativitě. Každý asi pochopí, čeho se tato
připomínka týká. Zloba, závist a nenávist bohužel přetrvává.
S nástupem do funkcí bylo nutné provést několik provozních nutností. Podstatnou záležitostí byla
transformace společnosti VODA-RA s.r.o., tj. změna společenské smlouvy, vypořádání se s původním
spoluzakladatelem a jmenování nových jednatelů. A to je v tomto směru pouze začátek. Technologie
vodovodního řadu a hlavně čištění odpadních vod je již zastaralá a žádá spoustu následné práce a investic. Je
nevyhnutelné zapřemýšlet o dalším vývoji společnosti VODA-RA. Proti tomu společnost BYTY Radvanice
s.r.o. lze považovat za stabilizovanou a zaběhlou, která veškeré své úsilí a prostředky investuje do obnovy
bytového fondu v obci. Ve spolupráci s BYTY Radvanice je také rozpracovaný složitý proces s prodejem
bytových jednotek č.p. 230 a 231, kde v brzkém horizontu dojde k informování nájemníků o dalším postupu.
Do neodmyslitelné součásti obce patří i ZŠ a MŠ Radvanice, jakožto příspěvková organizace obce
s celkovým ročním příspěvkem 1.800.000 Kč. I zde konstatuji, že na této úrovni v takto malé obci je škola
naší chloubou a zajisté se s ní můžeme pyšnit i v dalekém okolí. Proto si škola, resp. školní družina
zasloužila po takřka 60-ti letech opravu formou zateplení, vnitřní rekonstrukcí včetně rekuperace vzduchu a
nové střechy za více jak 6.500.000 Kč. Bohužel celou rekonstrukci nebylo možné dotačně podpořit a tak
bylo získáno zhruba 1.300.000 Kč. Nicméně by určitě nebylo hospodárné zateplit a zrekonstruovat budovu a
nechat na ni děravou střechu. Proto byly náklady vyšší a nebylo možné investovat do plánovaných a tolik
nutných oprav např. chodníků. Co se ovšem chodníků týká, pracuje se na komplexní studii regeneraci
zpevněných ploch v sídlišti, kde jsou do různých fází navrženy opravy chodníků, parkovacích míst,
osvětlení, sběrných míst, apod. Bohužel se nám v minulosti jednu z těchto záležitostí nepodařilo uskutečnit.
Do dvou po sobě vyhlášených výzev na revitalizaci sběrných míst se nám i přes veřejnou výzvu nepřihlásil
žádný zájemce, i když šlo o investici cca 1.200.000 Kč.
Proti tomu si však myslím, že se podařilo splnit několik nutných investičních akcí. Ty vždy probíhají podle
dané nutnost a vlastní strategie rozvoje obce. Byl dobudován úsek komunikace A23 II. etapa z vlastních
zdrojů za 2.240.000 Kč + 180.000 Kč kanál a voda, systémem RoadMix byla opravena komunikace
Studénka kompletně v obou etapách za 1.900.000 Kč (získána dotace z KHK 600.000 Kč a MMR 890.000
Kč), nutností byla oprava střechy na DPS v hodnotě 1.155.000 Kč (získána dotace z KHK 400.000 Kč), nová
dětská hřiště v sídlišti za cenu 634.000 Kč (získána dotace z KHK 400.000 Kč) a oprava hasičské Tatry 148
za 90.000 Kč (získána dotace z KHK 110.000 Kč), zároveň dochází k vybavování nutnými prostředky členů
JSDH. V současné době probíhá rekonstrukce střechy a zateplení stropu na č.p. 175 ve vysoutěžené hodnotě
2.110.000 Kč (získaná dotace z KHK 976.000 Kč). To je výčet nejpodstatnějších investic v uplynulém
období. Ty drobnější a provozně nutné, jako opravy cest, kanálů, osvětlení atd. není nutné vypisovat.
Nikdy nebyl náš záměr obec zadlužit megalomanskými projekty. Zkušenosti nás naučili hospodařit pokud
možno vyrovnaně, hospodárně a účelně, jak to ostatně stanovuje zákon. Jen pro dokreslení uvádím
následující tabulku s ročními příjmy, výdaji a získanými dotacemi do obecního rozpočtu.

Hospodaření obce
příjmy
výdaje
dotace
2015
15.442.398 Kč
12.174.348 Kč
743.817 Kč
2016
16.359.129 Kč
12.992.275 Kč
2.235.215 Kč
2017
17.249.146 Kč
17.840.474 Kč
3.952.353 Kč
2018
12.747.880 Kč
7.864.205 Kč
2.084.017 Kč
Zde je nutno podotknout, že na zvýšení příjmů mají vliv daňové výnosy dané rozpočtovými pravidly státu,
kde díky lepšímu hospodaření státu dochází i k zlepšení podílu do obecního rozpočtu.
Mezi dlouhodobě probíhající proces patří převod majetku z vlastnictví ČR do majetku obce – bývalý areál
Kateřiny I. Zde i díky zainteresovanosti některých osob vznikají nové a nové smluvní podmínky,
komplikující vlastní realizaci. Vše vygradovalo doporučením Evropské komise v Bruselu a Úřadu pro
hospodářskou soutěž. Můžeme však oponovat, že pokud se podaří podmínky sjednat, tak vše vede
k nenapadnutelné dokonalosti. Co se v jednom případě zdálo jednoduché a v druhém nepřekonatelné, tak to
je někdy v realitě opačně. Zde mluvím o kapli ve Slavětíně. Až v budoucnu doceníme fakt, že se podařilo
zachránit kapli ve Slavětíně. Je to samozřejmě zásluha nového majitele, ale určitá jednání v této záležitosti
prováděla i obec. Dovolil bych si tento krok srovnat se záchranou historické památky. Takže manželé
Kasperovi, velice děkujeme.
Co se týká vlastního provozu, tak byl sválen nový územní plán obce Radvanice, což byl také nelehký proces.
Bylo realizováno několik interních předpisů a vydány vyhlášky o rušení nočního klidu a systému sběru a
třídění odpadu v obci, kde se o tuto záležitost zasloužil místostarosta obce. Uvedl v život nový systém, o
který projevilo zájem hned několik obcí. Díky systému jsme jako obec přestali doplácet veliké částky, které
by jinak bylo nutné rozpočítat do poplatků. V souvislosti s odpady bylo také hned od prvopočátku
instalováno několik košů s možností odběru sáčků na psí exkrementy, Musím pochválit všechny pejskaře,
kteří této služby využívají. Pro ty ostatní mám jen slova kritiky. V personálních záležitostech proběhla
změna na pozici údržby veřejných prostor a bylo zřízeno nové místo vzhledem k nárůstu administrativy a
důležitosti poskytování služeb občanům.
Jako službu občanům lze poskytnout možnost čerpání půjček z FRB a zřízení metropolitní optické sítě
v sídlišti, doplnění a obměnu laviček, nasvícení kaple, lokality A23 a přístřešek na zastávce. V současné
době probíhají procesy spojené s nákupem nové komunální techniky na celoroční údržbu veřejných
prostranství. Pochvalu zaslouží i místní knihovna, která je naším velkým příspěvkem do života obce. Jsem
také spokojen se sociální (DPS) a zdravotní službou i když dětský lékař zůstává stále nesplněným snem.
Vizí je stále spousta a až postupem času se nám otevírají oči. Zjišťujeme co je a co není reálné a zároveň co
je ihned nutné a co se dá odložit. Vše je o prioritách, nutnostech a hlavně financích. Sami hospodaříte
s domácím rozpočtem, který je také limitovaný. Hospodaření obce je takřka obdobný případ. V průběhu
celého volebního období prošlo úřadem několik kontrolních orgánů (Ministerstvo vnitra, Královéhradecký
kraj, Úřad práce ČR, Finanční úřad, atp.) a neshledalo žádné pochybení. Ani povinný audit KHK, který 2x
do roka přezkoumává celoroční hospodaření, nezjistil za celé čtyři roky žádné chyby a nedostatky. Toto si
myslím, že je dobré hodnocení. Nejlepším hodnocením je však spokojenost všech občanů. Je zcela určité, že
toho nelze zcela dosáhnou. Vždy se někdo nespokojený najde, jako třeba s neopravitelnou lampou.
Zajisté nelze konkrétně specifikovat veškerou naši činnost za uplynulé volební období. To nebylo ani
účelem. Důvodem bylo alespoň krátké nastínění toho, že se opravdu nezahálelo, jak si někteří možná myslí.
Na začátku je vždy představa a vize a něco diametrálně odlišného je realizace. Mám obavu, že předvolební
„marast“ a veškeré pouliční diskuse dávají na předešlou práci zapomenout. Jak jsem již předeslal, nemáme se
za co stydět a máme vztyčenou hlavu s čistým svědomím dobře odvedené práce pro tuto naši obec. Proto mi
závěrem dovolte poděkovat zastupitelstvu obce za aktivitu, podporu a spolupráci v nelehkém volebním
období, kde alespoň já si myslím, že jsme něco dokázali.
T. Němec, starosta obce

