Y62eni spoluobdand,

vit6m V6s pii dteni tohoto zpravodaj e a zdrovei shrnu, co se ud6lo od posledniho vydrlni
zpravodaje. Na konci m6sfce iijna probdhlo v Obecnim domd ve Velk6 Lhotd spoledn6 setkani
senioru znali obce, tESi m{Le toto setkiini je hojnd nav5tEvovilno, urditd kdobrd pohodd a
n6ladE piispdlo i vystoupeni ddtsk6ho souboru Beskyd ze Zubii.
Zak'ratko nastane nejkr6sndjSi obdobi v roce

- obdobi adventu, letos zadne advent prvni neddlf
v prosinci, tj. I. 12. 2019.I proto buderne rozsvdcovat stromedek u Obecnfho uiadu v sobotu
30. I I .2019, v5ichni jste samoziejmd srdednE zviini.
A co se uddlo v na5i obci na podzim? Podaiilo se n6m dokondit stavebni prfuce na Obecnim
domE U Pavlfl. Tyto priice spodivaly v zatepleni
budovy, qimdn6 vfplni a rekonstrukci stiechy
na budovd. Pii rekonstrukci jsme se snaZili
vychinet i z doboujrch fotografii, tak snad se
nrim to podaiilo.

Od konce mdsice zaii kmajetku obce piibyla
dal5i budova, ato drim d. p. 1a @fvali EKOZ).
S leto5nimi investicemi v obci jsme vyderpali
rozpodet, nicm6nd i piesto se zastupitelstvo
obce rozhodlo ke koupi t6to budovy za
2650 000 Kd. Na tuto dSstku si obec vzala
rivEr. I kdyZ vime, Le mh obec spoustu budov
na starosti, piesto si myslim, Le je to spr6vn6
rozhodnuti, jelikoZ se budova nachini na
strategick6m mistd v centru obce. V budoucnu
bychom zt6to budovy chtEli vytvoiit kultumf
zaiizeni s velklim s6lem, kde nebude chybEt
podium a hledi5td. Velkou vyhodou t6to
budovy je, Le bude bezbari6rov6. Vim, Le
rekonstrukce bude nilrodn6 nejen praci, ale
hlavn6 finandnd, nicm6n6 mii pro obec velkf
potenci6l. Proto by byla Skoda nechat tuto
budovu chdtrat, bude l6pe, kdyZ bude opravena
a bude slouZit niim vSem.

SLAltnoslrti
l

V5ichni vime, Le od lof,sk6ho kvdtna pied komun6lnimi volbami probihalo neust6le
vySetioviini policii, nejen md, zastupitelt, ale i dal5ich obdant. Dne 11. 11. 2019 rt okresniho
soudu ve VsetinE padl rozsudek, kdy soud rozhodl, Lejsem byla v pln6m rozsahu zproSt6na
viny. Dale soud konstatoval, Ze jsem se Z6dn6ho trestn6ho dinu nedopustila a Le vzavithni
darovacich smluv plnd spad6 do samostatn6 prisobnosti obce. Obec se fidi platnou
legislativou, zejmlna zik. ,,O Obcich", d6le zasahuje do vice jak 200 z6konfi, a to neni riplnd
jednoduch6 se v tom v5em vyznat. A my jako zastupitel6 jsme souhlasili s darovacimi
smlouvami pro ty, l<teii zatdLujf komunikace nadmdrnE, s dimZ jsme jednali jako samospr6va;
kdy n6m zikon o obcich ukl6d6 v5em zastupitehim chranit majetek. V5echny finandni
prostiedky byly na zikladE, darovacich smluv piijaty do rozpodtu obce, byly i6dn6 vynaloZeny
na zlep5eni iopravni infrastruktury obce, tedy na rozvoj obce. V5echny tyto prostiedky byly
soud6sli rozpodtu obce a tak6 v5echny pro5ly i6dn6 ridetnictvim obce a byly zkontrolov6ny
kaZdorodnE auditem. Od m6ho n6stupu na obec, tedy od roku 2010 obec do modernizaci
komunikaci vloZila bezmflla 13 mili6nt korun a na darovacich smlouviich bylo vybrrino pro
tento ridel z d6stky 13 mil. cca2 procenta a vfibec neni pochyb, Leby samospr6va obce tyto
penize i5dnd nevyuZila. YLdyjsem tvrdil a, Le ari j6, ani zastupitelstvo obce jsme nepochybili
avLdyjednali ve prospEch obce. Znovu opakuji, prostiedky jsme i6dn6 vynaloZili a opravili
.po.rsto kilometru komunikacf. Nicm6nE tento piipad ziejmd nekondi, jelikoZ st6tni z6stupce
se na mistd odvolal.

Pieji V6m piijemn6 proLiti adventu azirovei se na V6s tE5im a jste srdednl zvtni tuto sobotu
starostka
pii rozsvdcov6ni vilnodniho stromedku.

Mikul1{ - informace pro rodiie d6ti:
V5ichni vime, il,e 6. 12. 2019 je svitek Mikul65e. Tradici mnohde je,
Ze po vesnici tohoto dne chodi MikulS5sk6 druZina. I u n6s tomu tak
letos bude. Proto Obecni fiad Velk6 Lhota organizuje tento'
podveder.

Kdo by mEl z rodiit d6ti ziliem o tuto akci v uvedenf den, at'se
nahlisi na toto telefonni iislo: 571 638 010' 602 511 349 nebo
zilemo tuto akci sddli na Obecnim fiadE ve Velk6 Lhot6. Vzhledem
k tomu, Ze mnohdy zpravodaj dtou i men5i ddti, tak bliZ5i informace
o t6to akci sd6li Obecni riiad ve Velkd Lhot6. Prosim rodide dEti o
nahl65eni zAjmunejpozdEji do 5. 12.2019 do 12:00 hod. Ddkuji.
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Pozvdnka na iizkovou sobotu
Hospoda vObecnim domd V6s srdeEnd zve na,,Rizkovou sobotu", kterd se bude konat
v5ichni jsou zvdni. BliiSi informace na www.hospodavobecnimdome.cz.
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