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obecní zpravodaj
červen 2021

Slovo místostarosty obce
Vodovod – druhá etapa

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o postupu našich dalších kroků mířících k dodávce
pitné vody do vašich domácností.
Na začátku března jsme se konečně dozvěděli, že naše žádost o dotaci na
realizaci rozvodů vody po obci, podána na Ministerstvo zemědělství, byla
schválena. Máme tak zajištěno financování 70% uznatelných nákladů. Budeme
ještě žádat o podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje, kde bychom mohli
získat výši podpory dalších 10% z uznatelných nákladů. Uhrazení našeho podílu
nákladů je nad možnosti obecního rozpočtu, proto budeme vyřizovat půjčku.
Dne 17.3.2021 se uskutečnilo jednání, na kterém byli přítomni za obec
starosta a místostarosta, zástupce VHOS Moravská Třebová pan Kobelka,
zpracovatel výběrového řízení pan Abraham a technický dozor investora pan
Dvořáček. Řešilo se zajištění projektové dokumentace na vodovodní přípojky,
možné způsoby technického řešení, termíny, záležitosti ohledně výběrového
řízení na zhotovitele díla a další témata.
Následně byla připravena zadávací dokumentace a v květnu 2021 bylo
elektronicky zveřejněno výběrové řízení s názvem akce „Vodovod Roubanina SO1.2 vodovod v obci Roubanina“. Pro možnost realizovat veřejné zakázky má
naše obec vytvořen profil veřejného zadavatele na portálu „Vhodné uveřejnění“.
Odkaz na něj je zaveden ve Věstníku veřejných zakázek. Nabídky podaly tři
firmy. Všichni uchazeči museli splnit zadané technické podmínky a kvalifikační
předpoklady, jinak by byli z výběrového řízení vyřazeni. Rozhodujícím kritériem
byla nabídnutá cena. Vítěznou se stala nabídka firmy Building Expert s.r.o.
Pardubice, která předložila nejnižší cenu. Jedná se o stejnou společnost, která
realizovala vodovodní přivaděč. Spolupráce při první etapě byla dobrá, tak
věříme, že i nyní bude dílo provedeno k naší spokojenosti. Oproti projektovému
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rozpočtu se nám podařilo vysoutěžit cenu téměř o 3 miliony nižší. Realizace
druhé etapy tak bude stát 8,3 mil. Kč.
Dne 23.6.2021 zastupitelstvo obce schválilo realizaci tohoto díla a rovněž
schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem. Tato smlouva bude v nejbližších dnech
podepsána. Termín realizace díla je 08/2021 – 11/2022. Rádi bychom ještě letos
na podzim stihli alespoň část prací na páteřním rozvodu. Po prázdninách se začne
zpracovávat dokumentace vodovodních přípojek – jak pro veřejnou, tak i pro
soukromou část. Podle aktuální epidemické situace připravujeme schůzku všech
zájemců o napojení na obecní vodovod, kde budou předneseny detailnější
informace a kde také bude prostor pro vaše dotazy.
Přeji Vám všem krásné letní dny.
Martin Seidl

Slovo knihovnice obce
Milí spoluobčané,
koncem ledna jsem se stala novou knihovnicí v naší obci. Během měsíce května
proběhla revize knihovny. Přijely 2 paní knihovnice z Boskovic (Regionální
oddělení Knihovny v Boskovicích – p.Skácelová a p.Marková). Roubaninská knihovna
byla pochválena za kvalitní knižní fond, za který vděčíme paní Trčkové. Již
bohužel není mezi námi, ale čtenáři na ni nikdy nezapomenou.
V příloze je uvedeno 9 převážně starších knih, které se při revizi nenašly.
Kdybyste někdo doma některou ztracenou knihu objevil, prosím přineste do
knihovny. Děkuji. Při revizi bylo odepsáno 70 zastaralých knih.
Naopak bylo zakoupeno 20 nových titulů: např. K.Lednická - Šikmý kostel 1.,2.
díly, A. Mornštajnová - Listopád, R.S.Sharma - Mnich, který prodal své ferrari,
A. Vrbová – 3 historické romány, B.Hošková- Kamilenky, Trojhra, Horko domácího
krbu….., Hastings - Tajná válka, H.Weissová- Nikdo nás nečekal……………
Přijďte si vybrat.
Během letních prázdnin bude knihovna otevřena ve dnech: 14.7. a 25.8.
Pěkné letní zážitky nejen s dobrou knihou přeje Radka Dvořáčková.

Slovo účetní obce

Dobrý den,
poněvadž v letošním roce v době covidové nebylo na jaře svoláno veřejné zasedání zastupitelstva,
píši Vám finanční souhrn nejdůležitějších výdajů naší obce během minulého roku.
V minulém roce byly příjmy obce 4 858 000,- Kč. Z toho 2 018 000,- Kč daňové . Byla nám
proplacena dotace ze Státních fondů na první etapu výstavby vodovodu ve výši 2 207 000,- Kč.
Další příjmy byly např. dotace na rekonstrukci „Víceúčelového centra“(bývalé fary) v částce 240
000,- Kč, dotace na zaměstnance z ÚP 240 000,-Kč , příjmy z pronájmu 64 000,- Kč, vytřídění
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komunálního odpadu nám vyneslo 16 300,- Kč. Zpětně byly proplaceny peníze z dividend akcií
České spořitelny ve výši 40 300,- Kč.
Výdaje minulého roku jsou 5 005 000,- Kč.
Nejdůležitější z nich byly výdaje na :
- veřejné osvětlení…………………........113 300,- –
- solární světla Roubanská........................135 000,- odvoz komunálního odpadu…….......... 125 200,- zaměstnanci ….......................................348 000,(dotace + vlastní finance)
-zastupitelstvo.....……………….....….....235 700,- místní správa……………….....….......344 200,- Víceúčelové centrum………….…......728 300,- výstavba vodovodu – první etapa.....2 786 300,- dopravní obslužnost …............................6 500,-

Předaudit i audit obce Roubanina za rok 2020 proběhl mimořádně online. Obec byla
shledána bez závad a výsledná zpráva bude vyvěšena na webových stránkách. Také se
můžete podívat na obecní stránky, kde bude vyvěšen Závěrečný účet obce za rok 2020.
Přeji všem hodně zdraví a pěkné prožití letních dovolených.
Lenka Kobylková

Co teprve bude ?
» 1. srpna 2021
» listopad 2021
» prosinec 2021

tradiční výlet
soutěž Róbaninská slivovička, zabijačka
mikulášská besídka

Sledujte prosím plakáty na obecní vývěsce, na internetových stránkách obce, pozvánky ve vašich
poštovních schránkách nebo poslouchejte obecní rozhlas ! Každá obecní nebo hasičská akce je
vždy ohlášena dopředu. Fotky z kulturních akcí jsou zveřejněny na www.roubanina.cz

Ve druhé polovině roku 2021 oslaví
své kulaté či požehnané
narozeniny:
v
v
v
v
v
v

červenci
srpnu
září
říjnu
listopadu
prosinci

M.Elísková, E.Trčková, A.Dvořáčková
R.Kohoutková, M.Bušinová
L.Ondroušková, M.Kočárová
Z.Mužíková
V.Rádl
K.Mužík
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Na zdraví dnes Vám připít chceme,
Hodně štěstí, zdraví ze srdce Vám popřejeme.
Nedejte si život ničím otrávit.
Dokažte všem, jak dá se stále krásně žít !

Všechno nejlepší k narozeninám přeje

Kulturní komise OÚ Roubanina

Vaše příspěvky

Silnice přes Roubaninu
Jistě se všichni shodneme na konstatování, že silnice III. třídy č. 36829, která vede přes
Roubaninu, je dlouhodobě v žalostném stavu. Až dosud na tom nic nezměnila řada našich
intervencí směřovaných jak k vlastníkovi této komunikace, kterým je Jihomoravský kraj, tak i
k SÚS JmK, která krajské silnice udržuje.
Přitom již v roce 2006 byl zpracován investiční záměr na její opravu a připravoval se projekt.
Tyto práce ovšem byly zastaveny.
V roce 2019 jsme požádali o schůzku kompetentní osoby na krajském úřadě. Následně
v březnu, při osobním jednání s panem Romanem Hanákem, 1. náměstkem hejtmana
Jihomoravského kraje, s panem Komůrkou, ředitelem SÚS JmK a s panem Bažantem,
vedoucím oblasti Sever SÚS JmK jsme žádali o opravu této silnice. Stěžovali jsme si, že tato
komunikace je zanedbávána a dlouhodobě je ve velmi špatném stavu. Je udržována pouze
dílčím záplatováním a zejména po zimních měsících bývá každoročně v kritickém stavu.
Metody běžné údržby s pouze lokálními vysprávkami povrchu, které jsou zde opakovaně
prováděny, jsou nedostačující. Stav této komunikace neodpovídá současným standardům
života v naší společnosti.
Bylo nám přislíbeno, že krajský úřad se touto záležitostí sice bude zabývat, ale oprava je
mimo jeho současné finanční možnosti. Pro rok 2020 bylo alespoň slíbeno provedení projektu
pro opravu této silnice. Na projektu se údajně pracovat začalo, ale další informace nemáme.
Každopádně vidíme, že opravy silnice se nezlepšily.
Na jaře letošního roku pan starosta Dvořáček několikrát telefonicky hovořil s vedoucím
oblasti Sever SÚS JmK, panem Bažantem a požadoval provedení alespoň dílčích oprav.
Upozorňoval na hrozné výtluky, které ohrožují bezpečnost provozu. Teprve v těchto dnech je
prováděno alespoň záplatování děr.
V květnu, na setkání starostů obcí Mikroregionu Letovicko s paní senátorkou Jaromírou
Vítkovou vystoupil náš pan starosta Petr Dvořáček a požádal paní senátorku o pomoc při
řešení této katastrofální situace. Zdůraznil, že je to jeden z hlavních problémů, se kterým se
jako obec potýkáme. Paní senátorka slíbila, že se touto záležitostí bude zabývat.
A skutečně, již dne 14.6.2021 se uskutečnilo jednání v její kanceláři v Boskovicích, na kterém
byli přítomni zástupci obcí Deštná, Horní Smržov a Roubanina. Výsledkem této schůzky je
výzva adresována panu hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi k provedení řádné
opravy silnice III/36829, jejíž kopii připojujeme přílohou k dnešnímu vydání Roubaníčku.
Doufáme, že s pomocí podpory paní senátorky Vítkové se snad konečně věci pohnou kupředu
a že se cestující po silnici III/36829 brzy dočkají pěkného nového povrchu
vozovky.
Martin Seidl, místostarosta
Všem čtenářům Roubaníčku -
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přejeme pěkné letní zážitky prožité ve zdraví a pohodě.
Dětem radostné prázdniny
a dospělákům odpočinkovou dovolenou.
kulturní komisařky z Roubaniny
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