Zápisy do Pamětní knihy obce B r n ě n e c od konání voleb
do obecního zastupitelstva konaných 21. – 22. října 2010
==========================================

Úvod
------Těmto volbám předcházelo dlouhé osmileté období, ve kterém se
skupina opozičních občanů snažila změnit způsob vedení obce a
v předchozích dvojích volbách postavili vždy dvě svoje kandidátky a
ucházeli se o důvěru voličů.

Pro volby konané 20 – 21 října 2010 bylo utvořeno 6 kandidátek
s celkovým počtem 90 uchazečů o hlasy voličů. Z celkového počtu
občanů 1 379 bylo zapsáno do volebních seznamů 1 140 voličů.
Samotného volebního aktu se zúčastnilo 676 voličů, což činí 59,3 % .

12.listopadu 2010 se za účasti 120 občanů konala v Lidovém
domě ustavující schůze nového zastupitelstva, kterou zahájil bývalý
starosta obce Mgr.Jan Havlíček. Předseda volební komise pan Karel
Černý přítomné seznámil s výsledky voleb do zastupitelstva, . Ze
zprávy vyplynulo, že potřebný počet hlasů pro získání mandátu v 15
členném zastupitelstvu obdrželi:

Štoudková Petra

297

Hájek Petr

286

Nečas Zdeněk

266

Kozáková Eva

265

Kašpar Blahoslav

253

Hofírek Václav

239

Opršálová Eva

218

Klemša Martin

176

Hanyk Vladimír

173

Šunka František

166

Pavlasová Milada

152

Křížová Irena

145

Nečas Jaroslav

127

Polčiková Hana

132

Lorenčíková Markéta

111

Na návrh p. Evy Kozákové byl starostou obce zvolen se ziskem
13 hlasů zastupitelů pan Mgr. Blahoslav Kašpar, který se tímto ujal
řízení schůze. Do jeho rukou pak složili slavnostní slib ostatní zvolení
zastupitelé. Paní Hana Polčiková se svého mandátu vzdala a na její
místo postoupil ing.Hoch Josef, který ve volbách získal 127 hlasů . Na
návrh starosty pak byli zvoleni ostatní funkcionáři:

místostarostka

Eva Kozáková

člen rady

František Šunka

člen rady

Martin Klemša

člen rady

ing.Eva Opršálová

předsedkyně finančního výboru

ing.Eva Opršálová

předseda kontrolního výboru

JaroslavNečas

Krátce po ustavujícím zasedaní nového zastupitelstva, obdržel
starosta oznámení, že je na obec uvalena exekuce z důvodu nezaplacení
faktury z roku 2002 na částku 2 225 000,- Kč firmě BKN z Vysokého
Mýta. Jedná se o provedenou a dosud neuhrazenou projektovou
přípravu na stavbu školy a domova důchodců. Neprodleně přišla další
zpráva z Min.financí, že z důvodu nedodržení dotačních podmínek
nám je odebrána dotace ve výši 18 milionů na výstavbu sociálních bytů.
Zároveň byla udělena sankce ve výši dalších 18 milionů.

Do třetice se ozval VHOS Moravská Třebová, který má
v zástavě náš obecní vodovod z důvodu našich předchozích dluhů, že je
nutné zvýšit cenu vodného a stočného od 1.1.2011 na 100,-Kč
za kubik.

Finanční situace obce po předchozím 21 letém hospodaření
zastupitelů pod vedením Mgr.Havlíčka je tedy následující:

- úvěr od banky na čističku a štěpkovny
- penále za nesprávně použitou dotaci

46 000 000,500 000,-

- vrácení dotace na soc.byty

18 000 000,-

- sankce za nedodržení dot.podmínek

18 000 000,-

- nesplacená faktura BKN
- zastavené vodní hospodářství u VHOS

3 500 000,16 000 000,---------------------

Výsledek předchozího hospodaření

- 102 000 000,- Kč

17.12.2010 bylo svoláno další veřejné zasedání zastupitelstva,
kde bylo veřejnosti vysvětleno jak hospodářská situace vypadá.
Zúčastnil se i zástupce VHOS Moravská Třebová a konkrétně
vysvětlil, proč je nutné přistoupit ke zvýšení vodného a stočného na
nejvyšší cenu v republice.

V průběhu dalšího jednání pak byly ustaveny odborné komise:
- kulturní

předsedkyně Pavlasová Milada

- sociální

předsedkyně Křížová Irena

- redakční rada

předsedkyně Štoudková Petra

Mimo uskutečnění tradiční dětské nadílky, setkání důchodců,
vánočního koncertu v evangelickém kostelíčku a distribuce Betlémského
světla místními skauty končí rok neradostně.

Rok 2011
-------------

Nový rok začal intenzivním jednáním o zrušení exekuce na obec.
Stále hrozilo zabavení majetku a dlužná částka denně narůstala o
úroky a odměny právních zástupců žalobce. Žádná banka ani
organizace nebyla ochotna tak zadlužené obci půjčit. Proto
zastupitelstvo hlasováním rozhodlo o odprodeji části obecního lesa.
Byla zveřejněna nabídka a vyhlášena dražba obálkovou metodou.
Zájemci se však nehrnuli. Teprve v září se podařilo sehnat vážného
zájemce a 11,4ha lesa za 3 000 000,- prodat. Částka byla okamžitě
odeslána na pokrytí dluhu, který mezi tím vystoupal již na 3 578000.
Po té byla exekuce zrušena a případ uzavřen.

Současně však probíhalo jednání o prominutí sankcí za chyby
způsobené při výstavbě soc. bytů. Mnohokrát byl osloven hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek, který pro nás měl opravdu
pochopení a pomohl. Jen díky jemu se nám podařilo dosáhnout
prominutí sankcí i dluhu.

20.dubna nás historicky poprve navštívil poslanec Parlamentu
ČR ing.Miroslav Váňa a živě se zajímal o naše potřeby a názory. Při
této příležitosti byl seznámen i s naším letitým problémem, to je stále
houstnoucí silniční dopravou středem obce a negativními dopady. Pan
poslanec přislíbil pomoc a neprodleně nás kontaktoval s ředitelem Silnic
a dálnic Pardubického kraje panem Vebrem a věci se začaly hýbat. Byla
projednána možnost výměny oken u nejzatíženějších budov a
vybudovat opatření, která zvýší bezpečnost chodců vedle hlavní silnice.
V září bylo provedeno měření vnitřní hlučnosti v bytech, které naše

stanovisko potvrdilo. Na počátek příštího roku je již vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele díla. Rok 2012 se tedy zdá být reálný
pro požadovanou výměnu oken.

Vedle těchto problémů se jevil běžný život v obci nudný. Ale
řešení havarijního stavu MŠ v Brněnci kde porušením drenáže školního
hřiště při budování kanalizace došlo k podmočení zdiva a oprava stála
400 000,-, Odstraňování 180 závad zjištěných na kanalizačním
systému při výstavbě ČOV . Dokončení 14 let trvající opravy obecní
kapličky, intenzivní jednání o udržení přijatelné dopravní obslužnosti
a zabezpečení běžného provozu obce nenechal opravdu nikoho
vydechnout. Dále bylo v rámci úspor přikročeno ke snížení provozních
nákladů obecního úřadu a byl uvolněn pan Jan Najman. V průběhu
roku došlo i ke změnám v personálním obsazení OÚ. Za do důchodu
odešlou účetní p. Helenu Kubínovou od 1.7 nastoupila p. Eva
Kozáková a za matrikářku p.Jiřinu Valtrovou nastoupila 1.9.
p. Yvona Procházková . Mimo jmenovaných na OÚ nyní pracují ještě
Jaroslav Nečas, ing.Josef Hoch a Tomáš Janků, /p.Jaroslav Neudert
pracuje pro První Brněneckou s.r.o. a p.Martin Záruba jako účetní pro
školy/.

Velmi významná událost nastala 11.12, kdy vstoupily v platnost
nové vlakové i autobusové jízdní řády. Tentokrát byly dlouhodobě
připravovány s cílem ušetřit náklady, protože počet cestujících výrazně
klesá a efektivnost dopravy je tím pádem velmi nízká. Naší obce se tyto
změny dotkly především tím, že vlaková doprava na Letovice byla o
dva spoje posílena a na Svitavy naopak jezdí pouze 5 přímých spojů
denně. V místní výdejně se prodá celkem asi 85 jízdenek denně.
Jednosměrná jízdenka do Svitav stojí 29,- Kč. Mimo to existuje mnoho
časových a slevových jízdenek, které však jsou velmi nepřehledné. Toto
omezení má velmi výrazný vliv na komfort při cestách do práce, školy

i k lékaři. Autobusová doprava posílila. Začalo zde stavět všech 6
dálkových linek, které obci projíždějí. Mimo to byla zachována velmi
hustá síť místních linek. Čas však jistě ukáže nakolik moudré tyto
změny byly.

16.12. se konalo v Lidovém domě zasedání zastupitelstva, jehož
hlavním úkolem bylo projednat a schválit finanční rozpočet na rok
2012, který by měl být vyrovnaný. S příjmy se počítá ve výši 18 244,
výdaje 15 663 a splátky úvěrů z minulosti 2 581. Dále byla provedena
kontrola plnění volebního programu. Bylo konstatováno, že dílčí úkoly
se daří průběžně plnit. Svého mandátu se z důvodu kolize funkcí vzdal
ing.Hoch Josef a jeho post zaujala Pražanová Vladěna se 120
získanými hlasy. Zároveň složila do rukou starosty předepsaný slib.
Znova bylo vyjádřeno odhodlání zrušit První Brněneckou.

O obnovení zájmu občanů o život v obci svědčí i účast na 4
veřejných zasedáních zastupitelstva konaných v tomto roce. Zasedání
se konalo vždy ve velkém sále Lidového domu a nejmenší účast byla 63
občanů. Tento jev byl v minulosti zcela nevídaný.

Mezi významné události v obci musíme zařadit i totální likvidaci
textilní továrny Vitka, která začala počátkem března. Tato továrna je
po dlouhá desetiletí spjata se životem většiny občanů a mnozí její osud
těžce nesou. Z venkovního pohledu měla tato továrna smůlu na vedoucí
pracovníky, kteří na potřeby nové doby nestačili. Nový majitel je pro
obec naprosto neznámý a nečitelný. Na výzvy starosty nereaguje a jak
se zdá, tak po vyrabování všeho cenného o ruiny pozbývá zájem. Asi
všichni máme pocit, že je to kostlivec i když ne ve skříni.

1.9. došlo k úplnému ukončení analogového vysílání televizního
signálu a celý systém byl převeden na digitální. Všichni příjemci tedy
museli změnit připojení buď na satelit,nebo Kojál.

V obci se přihodila i jedna mimořádná událost, 8.listopadu došlo
k ozbrojenému přepadení místní pobočky České spořitelny. Čtyři lupiči
se zmocnili několika desítek tisíc a odjeli připraveným autem. Ke
zranění pracovnic naštěstí nedošlo. Nyní se však proslýchá, že lupiči
jsou již dopadeni.

Kulturní, sportovní a společenský život
--------------------------------------------------o masopustu se konaly Myslivecký,Divadelní a Hasičský ples
-místní skauti uspořádali již pátou „Tříkrálovou sbírku“
s výtěžkem
17387,-Kč, který věnovali na
charitativní potřeby
rámci „Sněhového Brněnce „ bylo sehráno 6 divadelních
představeni
a na zájezdech se naši divadelníci
prezentovali hrou „Světáci“

-v

-při příležitosti 130 výročí založení hasičského sboru v obci se konala
15.7. slavnostní schůze
-SDH uspořádal 3 taneční zábavy pod komínem
-SDH uspořádal pro děti dětský den a„Drakiádu“ s opékáním buřtů
-TJ Jiskra se zúčastnila okresní volejbalové ligy
-TJ Jiskra uspořádala 12 ročník krosového běhu Brněnecký Megáč

za účasti 33 závodníků
-TJ Jiskra uspořádala 10. ročník lyžařského zájezdu do Itálie
- v restauraci U tlusťocha byl sehrán turnaj ve stolním tenisu 18 úč.
-v Lidovém domě se hrál šipkový turnaj a pořádalo se 7 hudebních
večerů s „Kántry“ tématikou
-v restauraci u Procházků
se konal již pravidelný turnaj v Mariáši
-ZDŠ pořádala tradiční dětskou nadílku
-OÚ uspořádal 9.12 setkání důchodců s kulturním programem
-11.12 se v centru obce sešlo při příležitosti osvětlení nově opravené
kapličky sv.Isidora více jak 400 občanů.Oprava trvala 14 let a
vyžádala si asi 500 000,-Kč z prostředků obce, dotací z KÚ, farnosti
i darů občanů a mnoho odpracovaných brigádnických hodin.
Slavnostnímu osvětlení stavby předcházely krátké projevy starosty
Blahoslava Kašpara a správce farnosti P. Pavla Michuta.

Po té následoval přesun přítomných do obecní zahrady, kde se
konala společenská část večera. Zahrálo zde dívčí kvarteto LŠU ze
Březové, část místního hudebního souboru Petruška. Zároveň pak byl
slavnostně osvícen obecní vánoční strom. Vyvrcholením bylo vypuštění
20 balónků „přání“. Z celého večera měli všichni účastníci velmi dobrý
pocit. K takovémuto spontánnímu setkání došlo v obci po dlouhých 22
letech

- 17.12 se v evangelickém kostelíčku uskutečnil již tradiční předvánoční
koncert koled, přednesený Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka ze
Znojma. Přítomné přivítal starosta obce a poté vystoupili s krátkým
pásmem žáci místní školy. Na závěr pak přednesl svoji zdravici správce
evangelické farnosti p. Freitinger. Organizačně celou akci zajišťovala
kulturní komise OÚ spolu s místním sdružením skautů pod vedením
pana Jana Datinského. Po skončení odcházelo 115 spokojených a
svátečně naladěných návštěvníků. Součástí této předvánoční atmosféry
je již tradičně distribuce „Betlémského světla“, kterou organizují rovněž
místní skauti.

Druhý den 18.12.2011 zastihla celý svět smutná zpráva, že
zemřel náš bývalý prezident,disident, světově uznávaný demokrat a
humanista pan Václav H a v e l.
Čest jeho památce

K 31.12
-------------se v obci narodilo

16 dětí

v obci zemřelo

16 osob

trvale v obci žije

1 358 občanů

katastrální výměra obce

629 ha

z toho obecních lesů

106 ha

Školství a výchova mládeže
------------------------------------ základní školu navštěvuje 188 žáků v 9 třídách. O jejich výchovu se
stará 16 učitelů, 2 vychovatelky a 3 ostatní pracovníci v čele
s ředitelkou paní Mgr.Lenkou Kašparovou
-MŠ v Mor.Chrastové navštěvuje 43 dětí o které pečuje 5 členný
kolektiv s vedený paní Věrou Vaňousovou
-MŠ v Brněnci navštěvuje 47 dětí o které pečuje 5 členný kolektiv
vedený paní Ludmilou Lujkovou
-dodatkovou péči poskytuje dětem školní družina se 4 kuchařkami.
Zde
se vaří celkem 220 obědů denně z toho 130 pro
děti, a 90 pro ostatní občany. Cena jednoho
obědu pro dítě je asi 21,-Kč a pro občana je 47,-Kč. 6,-Kč za dopravu
do bytu.

Podnikatelské subjekty v obci
----------------------------------------Autoopravna Procházka Jan

1 pracovník

Autodoprava Zdeněk Bárta

8 pracovníků

Autobusová doprava

4 pracovníci

Čerpací stanice

4 pracovníci

Česká pošta
Dobrovické strojírny

5 pracovníků
15 pracovníků

Drogerie Mambo

2 pracovník

Elektro montáže Šunka

5 pracovníků

Fono studio Chalabala

2 pracovníci

Holičství Jana Brychtová

1 pracovník

Holičství Simona Fialová

1 pracovník

Kamenictví Pavel Kučera

1 pracovník

Klempířství Jiří Gerneš

1 pracovník

Lekárna Dana Kučerová

2 pracovníci

Mlýny PENAM

34 pracovníků

Pekárna Moravec

2 pracovníci

Praktický lékař Milan Štefánek

3 pracovníci

Zubní lékařka Jana Illová

2 pracovníci

Pneuservis Jiří Culík

1 pracovník

Rehabilitace Hana Polčiková

2 pracovníci

Restaurace Lidový dům

1 pracovník

Restaurace U Procházků

1 pracovník

Restaurace U tlusťocha

1 pracovník

Restaurace Na kovárně

2 pracovníci

Stolařství Tomáš Culík

3 pracovníci

Stolařství Tomáš Nečas

5 pracovníků

Stolařství Jiří Kabelka

1 pracovník

Stolařství Pavel Herian

1 pracovník

Silk of progres

67 pracovníků

Stavební Tomáš Bertelt

3 pracovníci

Plasty Jaroslav Vaňous

1 pracovník

Potraviny Qanto

8 pracovník

Potraviny Jarmila Niederlová

5 pracovníků

Potraviny Alena Šlesingerová

1 pracovník

Potraviny ing. Jamal

1 pracovník

Potraviny Vietnamci

1 pracovník

Textil Vietnamci

2 pracovníci

Textil Nováková

1 pracovník

Vitka

5 pracovníků

Zámečnictví Karel Pluháček

2 pracovníci

--------------------------------------------------------------------------------v obci je celkem

238 pracovníků

v ZDŠ, MŠ a družině pracuje

36 pracovníků

v obecní správě pracuje

7 pracovníků

--------------------------------------------------------------------------------V obci je celkem

281 pracovních míst

Dále je v obci nezjistitelný počet OSVČ, kteří pracují na svůj
živnostenský list v režimu t.z. Švarcsystému

Politické a společenské organizace v obci
-----------------------------------------------------KSČM

8 čl. př. Oldřich Novák

Divadelní soubor E.Vojana

30 čl. př. Milada Pavlasová

SDH Brněnec

57 čl. př. Pavel Kolínek

Modelářský klub

17 čl. př. Jiří Zelený

Skautské sdružení

59 čl. př. Jan Datínský

TJ Jiskra

45 čl. př. Tomáš Popelka

Včelaři

30 čl. př. Jan Mlejnek

Klub důchodců

10 čl. př.Marie Beránková

Sdružení aktivistů

12 čl. př.Alena Popelková

příjmy, ceny zboží a služeb:
------------------------------------ platy ve výrobní sféře

23 465,-

- průměrný důchod

10 540,-

- cena vlakové jízdenky do Svitav

29,-

- 1,2kg chléb

29,90

- rohlík

2,-

- 1 kg bůčku

65,-

- oběd z družiny

47,-

- benzin natural

34,90

- nafta

35,50

- 1 kubík vody, stočné

100,-

- 1 pivo v LD

19,-

- roční platba elektřiny dvoučlenné domácnosti

8 800,-

30.ledna 2012
zapsal: Miroslav Blaška

ověřil: starosta Mgr.Blahoslav Kašpar v.r.

