
Milí čtenáři,
již delší dobu se ve vašich schránkách neobjevil tento občasník. Tak se pokusím alespoň takto nahradit tento nedostatek a v 

následujících řádcích Vás seznámím se změnami v naší obci a také si Vás dovolím informovat o nadcházející významné 
události.

František Houdek

Slovem starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych napsal pár slov k blížícímu konci
volebního období zastupitelstva obce 2014-2018.

Čekají nás nové komunální volby do našeho obecního
zastupitelstva a tímto mi dovolte shrnout dvě volební
období, kdy jsem dělal starostu. Jsem velmi rád, že v obou
těchto volebních obdobích, tj. od roku 2010, bylo složení
obecního zastupitelstva velmi kvalitní, pozitivní,
konstruktivní, čitelné a chtělo pro naši obec tvořit
budoucnost. Jsem na ně pyšný a hrdý zároveň, že takoví lidé
se v naší obci najdou a snaží se pro obec dělat dobré a
kvalitní věci a to ičasto na úkor svého volnéhočasu.

Za dvě období si myslím jsme udělali plno práce a je to
na naší obci snad vidět. Určitě jsem si myslel, že vše půjde
rychleji, ale v rámci možností jakčasových, tak finančních
to bohužel ne vždy šlo podle mých představ.

K těm kladným věcem určitě patří výše a množství
dotací, které jsme obdrželi za ta dvě volební období, kdy
jsem vykonával funkci starosty:

• z krajských dotací jsme obdrželi 4 380 000,- Kč,

• z ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci na
územní plán 270 000, - Kč.

• z ministerstva životního prostředí jsme obdrželi
dotace na úpravnu vody 1 100 000,- Kč.

• na dětské hřiště jsme obdrželi dotaci odČEZu
250 000,- Kč.

Když do toho všeho budu počítat záchranu dotace z roku
2013 na akci „Vodovod I. etapa“ 3 000 000,-, kdy hrozila
sankce od finančního úřadu, tak to dělá pěknou sumu a to
celkem 9 000 000,- Kč

To do toho nepočítám 3mil. korun, které nám chtěl finanční

úřad vyměřit jako penále na výše uvedenou akci. Naštěstí to
všechno dopadlo velmi dobře a nemuseli jsme vracet nic a
celou kauzu jsme v roce 2013 vyhráli.

Co se týče investic, jsem nejvíce hrdý na to, že máme
konečně vybudovaný kompletně nový vodovod s úpravnou
vody, kde dle vzorků máme skoro kojeneckou vodu. Celá
akce stála cca 10 500 000,-Kč, z toho dotacečinily
6 600 000,- Kč, zbytek jsme doplatili z našeho rozpočtu.
Jelikož jsme to dělali postupně na několik etap, tak jsme se
nemuseli nikde zadlužit.

Nyní v krátkosti, jaké další menší, ale přesto podstatné
projekty byly zrealizovány z obecního rozpočtu:

• nová hasičská klubovna

• dětské hřiště

• opravené místní komunikace

• opravená cesta k vodojemu,

• realizace projektu „Koloseum“ z velkých kamenů
zbylých po výstavbě vodovodu

• obnovení stezky do Hory Svatého Václava
s výsadbou aleje

• nyní probíhá oprava kulturního domu a kuželníku za
finančního přispění Plzeňského kraje – výše dotace
600 000,-Kč, s tím, že je zároveň zažádáno o dotaci
na novou střechu, aby to splňovalo myšlenku
kompletní rekonstrukce budovy.

Dále jste si jistě všimli, že je vybudovaná nová
komunikace do naší osady Bílovice, která byla celá
zafinancována z rozpočtu Státního pozemkového úřadu
v rámci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy v Drahotíně. SPÚ následně celou novou komunikaci
do Bílovic bezplatně předal do majetku obce.

U Bílovic jsme opravili v rámcičlenství v mikroregionu
Dobrohost kapličku, na kterou se také obdržela dotace



Plzeňského kraje. Zároveň mikroregion Dobrohost z dotací
opravuje postupně naše všechny křížky (boží muka)

Nyní bych se rád ve stručnosti zmínil, co nás všechny
čeká do budoucnosti.

Asi největší investiční akcí pro příští období bude
odkanalizování obce s centrálníčističkou odpadních vod.
Celá akce by měla odhadem stát okolo 11 mil. Kč. Nyní se
započaly práce na projektové dokumentaci, na kterou obec
obdržela dotaci od kraje ve výši Kč 96 tis.. V příštím roce
by se mělo žádat o dotaci na samotnou výstavbu. Už nyní
je jasné, že to bude logisticky a finančně velmi náročné
jak pro obec, tak i pro vás, samotné občany. Budou se
musetřešit přípojky a další kroky související s výstavbou.
Pevně věřím, že to všechno společně zvládneme a budeme
všichni nápomocni tak velké akci.

Další taková zásadní věc, od které se vlastně všechny
budoucí investiční akce budou odvíjet, je nový územní
plán obce, jehož tvorba již nyní probíhá. Nedílnou součástí
příprav územního plánu jsou podněty, názory a myšlenky
nejen od zastupitelů obce, ale hlavně od Vás, občanů. Proto
je Vaše účast na veřejných schůzích a shromážděních,
které budou v rámci tvorby územního plánu probíhat, tak
důležitá.

Dále by se mělo pokračovat v rekonstrukci obecních
nemovitostí, jak samotné budovy obecního úřadu, tak
bytového domuč.p. 89. Rovněž by bylo potřeba navázat na
opravu komunikace z Bílovic na hlavní komunikaci do
Hostouně, aby to mělo logickou myšlenku opravené cesty.

Sami vidíte, že plány do budoucna jsou velké; snažili jsme
zrealizovat projekty, které jsme si na začátku volebního
období vytyčili a které jsou součástí rozvojového plánu
obce.

Celkově mohu říci, že na konci tohoto volebního
období je naše obec v dobré finanční kondici, bez dluhů a
myslím si, že hospodaření obce a plány nabraly dobrý
směr.

Na účtu obce máme cca 3,5.mil Kč a to hlavně zásluhou
zastupitelstva obce, které se dle mého názoru vždy snažilo
jednat a rozhodovat jakořádný hospodář. Doufám, že nové
zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude nadále
pokračovat vřádné péči a rozvoji naší obce.

Tímto bych Vás chtěl požádat, aby jste přišli k volbám
a dali tak najevo Váš názor a hlavně to, že Vám není
lhostejná budoucnost naší obce a tím i podpořili nové
zastupitele.

Závěrem bych se chtěl rozloučit a poděkovat za skvělou
práci končícímu zastupitelstvu obce Drahotín za volební
období 2014-2018.

S klidným svědomím mohu znovuříci i o tomto
zastupitelstvu, že dělali čest naší obci a vykonávali svojí
funkci poctivě a svědomitě.

Chtěl bych poděkovat místostarostovi, který zvládnul
svojí práci velmi svědomitě a perfektně.

Děkuji naší kronikářce, kulturnímu referentovi, všem
členům finanční a kontrolní komise a všem zaměstnancům
obce, kteří se podílejí na chodu a vzhledu naší obce za
odvedenou práci.

Přirozeně se za ta léta našly věci, na kterých jsme se
neshodli, nebo se vyskytly nejrůznější problémy, ale vždy
jsme společně snažili hledat řešení, které by bylo ku
prospěchu naší obce a přitom nevyhledávat zbytečné
osobní spory.

Přeji Vám šťastnou volbu a přeji naší obci do budoucna 
jen to nejlepší. 

Jan Michal 

starosta obce

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Drahotín podle § 29  zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

volby do zastupitelstev  obcí a Senátu Parlamentu se 
uskuteční:

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku  Drahotín

je knihovna  OÚ Drahotín, Drahotín čp. 72

Kompletní zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí na o becním 
úřadě

ÚŘEDNÍ HODINY

ÚT: 7:30 – 12:30 13:00 – 18:00
ST: 8:00 – 10:00
PÁ: 7:30 – 11:30

Říjen: 2., 16. a 30.
Listopad: 13. a 27.
Prosinec: 11. a 25.

Svozy popelnic
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