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“A je to konečně zase tady. Čas prázdnin, dovolených,
koupání a výletů. To co vidíte na obrázku, vyrostlo v našich
hruboskalských lesích již 31. května!
Je-li Vaší vášní houbaření, cestování a nebo jen tak lenošení u vody,
přeji Vám za vedení obce spokojenou dovolenou s těmi,
kdo Vám jsou drazí a blízcí.
Uvnitř je pár informací, které u vody vlastně ani nepotřebujete...

ZASTUPITELSTVO

8. zasedání Zastupitelstva obce, dne 13. prosince 2017.
Na posledním zasedání roku 2017 zastupitelé schvalovali rozpočet na rok
2018 a navýšení odměn zastupitelů dle nařízení vlády. Své zprávy přednesli i
předsedové kontrolního a finančního výboru a starosta již tradičně seznámil
se stavem investičních akcí.
1. zasedání Zastupitelstva obce proběhlo 24. ledna 2018.
Na prvním zasedání letošního roku jsme vybrali dodavatele zakázky na
obrubníky a nový povrch komunikace podél sokolského hřiště k návsi, dále
pak dodavatele zakázky na sanaci zdiva OÚ. Bohužel se nám opětovně nikdo
nepřihlásil na zakázku úpravy prostoru za kaplí. Důvodem je velká
rozmanitost prací. Realizaci tedy budeme muset řešit výběrem a skloubením
prací více firem. Také jsme schválili příspěvek na činnost TJ Sokol.
Zastupitelstvo podpořilo návrh starosty na vyhlášení konkurzů na ředitele
příspěvkových organizací.
2. zasedání Zastupitelstva obce se konalo 21. března 2018
a kromě zpráv kontrolního a finančního výboru projednalo a schválilo
Smlouvu o společném zadání zakázky na rekonstrukci uličního prostoru
„Turnovské ulice“– naší části Nádražní ulice. Dále schválilo nové znění
smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací, kdy se díky rozboru
situace a následným jednáním podařilo obci ušetřit 220 818,-Kč na těchto
nezbytných pracích.
Na mimořádném dubnovém zasedání jsme schválili zadávací dokumentaci
pro zakázku úpravy uličního prostoru v Turnovské.
3. zasedání Zastupitelstva obce se konalo 2. května 2018.
Zasedání se zabývalo projednáním a schválením dotace pro VHS Turnov na
obnovu sítí v naší části stavby Turnovské (Nádražní). Na tuto akci jsme
přispěli částkou 3,6 mil. Kč. Dále Zastupitelstvo stanovilo počet členů
budoucího Zastupitelstva opět na 9 členů, projednalo text zápisu do obecní
kroniky, vybralo zhotovitele projektové dokumentace OKO a řešilo
požadavek dodavatele zateplení OÚ na změnu izolantu.
Mimořádné květnové zasedání bylo svoláno opět k rozhodnutí o změně
izolantu na OÚ.
4. zasedání Zastupitelstva obce, dne 13. června 2018,
Projednalo a schválilo všechny předepsané dokumenty, týkající se výsledků
hospodaření obce za rok 2017. Výsledek je velmi dobrý; i při probíhajících
investicích jsme skončili výrazným finančním přebytkem, hlavně díky vyšším
příjmům z daní. Zastupitelstvo schválilo další dotaci pro VHS, tentokrát na
výstavbu vodojemu ve výši 1 mil. Kč, a vzalo na vědomí zprávy kontrolního
a finančního výboru.
Kompletní informace o jednání jsou obsaženy v zápisech nebo na webu obce.

INFO Z ÚŘADU

Letošní „stavební rok“ nabral obrátky a jsou již vidět i první výsledky.
Dokončili jsme opravu komunikace „K návsi“, kolem sokolského hřiště.
Termínově se nám setkala s objížďkou Nádražní, a tak byla nějakou dobu
dopravní situace docela nepříjemná. Děkuji všem našim občanům za
pochopení. Komunikace navázala na předchozí opravenou komunikaci „Mezi
hřišti“ a připravila důstojný vjezd do budoucí upravené návsi. Na doporučení
Zastupitelstva budou ještě doplněny žlabovky na okraji sokolského hřiště
v místě, kde je již projektant nepovažoval za nutné. V nejbližších dnech budou
ještě osazeny palisády kolem křížku. Celá oprava přišla na cca 550 tis. Kč,
mínus dotace od LK cca 190 tis. Kč.
Rekonstrukce Nádražní ulice se přesouvá na úsek od sjezdu a nájezdu na R10
směrem k Pyrámu. Koncem června zde budou umístěny semafory a provoz
bude v jednom jízdním pruhu. Předpoklad trvání tohoto omezení je do konce
července.
Končící uzavírka Nádražní prověřila naše nervy. V jedno období jsme museli
řešit až nebezpečnou frekvenci provozu kolem školky. Zvolili jsme dočasné
zjednosměrnění vjezdu do obce z nájezdu na R10. Dle dostupných zpráv to
pomohlo, což byl jediný záměr. A jak to bude dál?
Probíhá soutěž na dodavatele úprav uličního prostoru a další postupné opravy
v prostoru kolem viaduktu v Turnově a dále do Přepeř a Svijan. Uzavírka
Nádražní skončí k 30.6.2018. Po ní bude Nádražní zprovozněna v zúženém
profilu po části komunikace, která byla nejméně porušena. Bude zde
plnohodnotný provoz. Přistoupili jsme k tomuto řešení společně s panem
starostou Turnova po zvážení možných výrazných úspor. Z nyní probíhající
soutěže vzejde dodavatel, který by mohl v ideálním případě začít práce ještě
letos po prázdninách, ale určitě na jaře příštího roku. Nemalá investice do
opravy celého povrchu komunikace by tedy mohla být třeba jen na dva
měsíce, a to považujeme za špatnou investici. Bude tedy opraven zúžený
profil, odpovídající probíhající dopravě, a prostory budoucích odstavných
ploch zůstanou k dispozici pro parkování, ale se štěrkovým povrchem. Taktéž
chodníky budou opraveny, aby splnily bezpečný pohyb chodců. Oba věříme
v pochopení tohoto přechodného stavu ze strany veřejnosti.
S koncem uzavírky bohužel skončí i možnost nájezdu na R10 u stavebnin.
Tato možnost byla přísně vázána na uzavírku a není ji možné prodloužit.
Důvodem je výrazné omezení provozu na R10, které je hlavně v době
přicházejících prázdnin nežádoucí. Na výstavbě stálého nájezdu, stejně tak i
sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici s panem starostou Turnova intenzivně
pracujeme.
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Nyní tedy bude omezení směrem k Pyrámu, které bude po dokončení
zaasfaltováno a pak bude následovat ona konečná úprava celého úseku od
„Benešů“ až za Pyrám.
Další stavbou, která omezí provoz, je výstavba vodojemu. Tato jedinečná
stavba, kterou máme možnost sledovat, vystoupila nad zem a blíží se ke své
nejzajímavější části. V noci z 28. na 29.6. se předpokládá doprava prvních tří
sloupů na místo stavby. Trasa je z Mladé Boleslavi, kolem Nářadí Jiránek přes
náves a spojovačkou doprava k vodojemům. Vztyčování sloupů bude
v průběhu července a asi koncem srpna se bude zde na místě svařovat koule,
která se pak jeřábem usadí do sloupů. Z toho důvodu je již zcela uzavřena
komunikace směrem k Malému Rohozci. Od začátku července se začne
pokládat potrubí směrem do Vesecka. Pokládka by měla začít v Netečích,
podél bývalé ruské silničky. Po pokládce budou v tomto údolí provedeny
terénní úpravy. Průjezd bude zrušen a vznikne zde nová cesta pro kola a pěší.
Následně bude položeno potrubí i podél komunikace k Rohozci (od vodojemu
dolů) a komunikace bude v tomto úseku (na našem katastru) opravena.
Posledním, menším dopravním omezením je omezení pohybu vozidel
převážně rodičů, kolem OÚ. Na budově již byly provedeny sanační práce a
nyní začíná zateplování stěn. To je a bude spojeno s pohybem lidí, materiálu a
lešením. Prosím rodiče, aby do konce školního roku byli při vyzvedávání
svých dětí maximálně obezřetní.
Z očekávané přeložky NN (elektřiny) ze sloupů do země, je pro letošek
avizována oblast kolem nádrže, prý teď v létě. Další části příští rok.
Oprava potoka je stále závislá na poskytnutí dotačních peněz. Zdá se, že to
letos nebude, ale to se může ze dne na den změnit. Na okolí nádrže se
dokončuje projekt.
Díky dosavadnímu pěknému počasí již delší dobu můžeme posedět venku.
Opět vás žádám o vzájemnou ohleduplnost a případnou dohodu se sousedy
v případě nějaké oslavy a respektování nedělního odpoledne jako jediného
půldne bez hluku. Děkuji.
Z důvodu oprav budovy a úprav v kanceláři OÚ z důvodu ochrany osobních
údajů a dovolených, bude úřad v době prázdnin v některé dny uzavřen.
Informace na webu obce.
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