OBEC

LENEŠICE

Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice , okr. Louny

Vážení spoluobčané,
také zastáváte názor, že Lenešice jsou jednou z nejhůře vypadajících
a fungujících obcí na Lounsku? My tento názor nesdílíme a
předkládáme Vám pár faktů o zásadních výdajích ve prospěch
rozvoje obce v uplynulém volebním období:
Cukrovar
Někteří občané Lenešic tvrdí, že je bezedným projektem. Neuvědomují si, že je
jediným místem vhodným pro další rozvoj obce. V tomto prostoru – dle studií –
vznikne 70 až 80 parcel pro výstavbu rodinných domů a občanskou vybavenost (nová
mateřská škola, dětské hřiště apod.). Vynaložené náklady se budou obci vracet
prodejem parcel, přídělem daní za nové obyvatele, zvýšeným počtem žáků
ve školách atd.
Do současné doby byla proinvestována částka 2 500 000 Kč (zakoupení cukrovaru +
částečné demolice a uložení odpadu).
Příprava projektů
Každý projekt, který v obci vznikal, byl vypracován s předstihem s ohledem
na možnost získání dotace, které poskytoval kraj, mikroregion, ministerstva nebo
státní fondy. Ve valné většině nám dotace na vypracované projekty byly přiděleny.
Největším problémem je, že obec může žádat pouze o dotaci z titulů, kde splňuje
stanovená kritéria např. počet obyvatel, záplavová oblast, škody po povodních apod.
a dále procento spolufinancování.
Otázky kanalizace
V současné době je vybudována v obci kanalizace takzvaná smíšená (splašková +
dešťová), která dle majitele SČVK, a.s. je pravidelně monitorována a nevyhovující části
jsou opravovány. Tak bylo postupováno v ulicích Vrbenského, Dlouhé, Hřbitovní a
nově vybudovaná část v ulicích Za Školkou a Palackého, jejímž investorem byla obec.
Náklady na tuto akci byly 2 540 000 Kč včetně úpravy komunikací. Z toho bylo
1 500 000 Kč hrazeno z dotace.
Oprava komunikací a chodníků
ul. Košíkářská
náklady
600 000 Kč
z toho dotace 180 000 Kč
Alšova
náklady 1 960 000 Kč
bez dotace
Bubeneč
náklady 2 000 000 Kč
bez dotace
Ještě v tomto roce bude dokončena ulice Hřbitovní (náklady obce 500 tis. Kč) a
chodník v ulici Knížete Václava (celkové náklady 704 000 Kč, z toho dotace
300 000 Kč), dále proběhne I. etapa opravy ulice Komenského v částce 1 850 000 Kč
(ulice, chodník, nové veřejné osvětlení).

Odpadové hospodářství
I přes stanovené poplatky za odpad, obec doplácí za odvoz a likvidaci odpadu
900 000 Kč ročně. Občané, kteří třídí odpad, získávají bonus.
Podpora některých spolků
SDH získal za období 2011 – 2014 příspěvek obce na jejich činnost a vybavení ve výši
1 060 000 Kč. Obec přispěla i na opravu kabin a závlahy na fotbalovém hřišti částkou
625 000 Kč, drobnějšími částkami pravidelně podporuje obec i kynologický svaz.
Investice do školství
ZŠ I.st.
nová střecha + podlaha v učebně
náklady 1 200 000 Kč
bez dotace
zateplení budovy
náklady 5 200 000 Kč
z toho dotace 2 750 000 Kč
rekonstrukce kanalizace náklady 370 000 Kč
z toho dotace 200 000 Kč
ZŠ II. st.
celková rekonstrukce tělocvičny
1 360 000 Kč
(nová střecha, výměna oken, zateplení stropu)
výměna oken
400 000 Kč
výměna a instalace termoventilů v obou budovách školy 132 000 Kč
(na základě tepelného auditu)
Mateřská škola
oprava střechy
zvýšení kapacity žáků

870 000 Kč
500 000 Kč

bez dotace
bez dotace
bez dotace

bez dotace
z toho dotace 300 000 Kč

Provozní náklady MŠ + ZŠ za 1 rok (spotřeba energií – elektřina, plyn, voda - drobné
opravy a údržba během roku, obnova vybavení tříd nábytkem)
MŠ
756 000 Kč
ZŠ
1 980 000 Kč

Mladí lidé, kteří přicházejí do Lenešic, se vždy zajímají o to, co jim
obec může nabídnout ke spokojenému žití v místě. Oceňují
především, že v obci je mateřská škola, základní škola s oběma
stupni (oceněna ministerstvem školství jako „Zdravá škola“ a
„Etická škola“), ordinace lékaře pro dospělé i děti, pošta, výborná
dopravní obslužnost s městem Louny, na kterou přispívá i naše
obec.

Ještě si myslíte, že jsme na Lounsku ta nejhorší obec?
Zastupitelé obce Lenešice

