Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám informace o činnosti Zastupitelstva obce Vlkov.
Tento text je napsán v dubnu 2021 a obsahuje stručné shrnutí
minulých akcí a informace o těch, které teprve připravujeme.

Nové webové stránky obce
Koncem loňského roku jsme díky dotaci z Kraje Vysočina zprovoznili
nové webové stránky obce. Jsou modernější a přehlednější a jistě
přispějí ke zlepšení informovanosti občanů. Snažíme se na nich
zveřejňovat operativně všechny aktuální události.

Covid-19
Nepříznivá epidemiologická situace ovlivnila životy a zdraví mnoha lidí
a nevyhnula se ani naší obci. Děkujeme všem, kteří se zejména
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v loňském roce podíleli na zhotovení a roznášení ochranným pomůcek.
Kvůli této nepříznivé situaci se řada záležitostí zdržela, byly omezeny
úřední hodiny nejen na OÚ Vlkov, ale i na řadě úřadů a institucí1, byla
zrušena řada tradičních akcí a snížil se i rozpočet obce. Doufejme, že
s postupným očkováním se situace výrazně zlepší. V této souvislosti si
velmi vážíme toho, že paní doktorka Švehlová v Osové Bítýšce se velmi
brzo pustila do očkování svých pacientů.

Bioodpad
Od 12. dubna do 29. listopadu 2021 budou Technické služby Velká
Bíteš opět každé pondělí vyvážet bioodpad.

Kontejnery na velkoobjemový odpad a pořádek v obci
Kontejnery budou po obci Vlkov přistaveny ve dnech od 16. do
18. dubna 2021. Obec Vlkov vynakládá každý rok značné částky na
zajištění odpadového hospodářství a zajištění úklidu a upravenosti
obce. Proto se obracíme na občany s prosbou, aby ve svém okolí
udržovali pořádek a využili např. kontejnerů k úklidu veřejných
prostranství, zametání chodníků apod. Snažte se, prosím, veškerý
odpad dávat do nádob a minimum do pytlů vedle nich.

Oprava obecního bytu
V uplynulém roce obec Vlkov provedla důkladnou rekonstrukci
obecního bytu č. 2 v areálu bývalé školy. V letošním roce zbývá provést
jen úprava fasády směrem do školního dvora.

Pojízdná prodejna masa a uzenin
Pokračuje spolupráce s pojízdnou prodejnou MASO UZENINY
BOBROVÁ na tom, že každý čtvrtek bude mít stanoviště v 14:20 h nově
na návsi u zvoničky. Prodejna nabízí české maso a uzeniny.
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Např. se stále prodlužuje projednání ÚP obce Vlkov.
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Zajištění dopravy na nákup do Velké Bíteše
Obec Vlkov prodloužila také spolupráci s dopravní společností pana
Fily, který zajišťuje dopravu občanů Vlkova na nákup do Velké Bíteše.
Stanoviště je na návsi vždy v pátek v 9 hodin.

Rekonstrukce KD a OÚ
V loňském roce jsme pokročili v rekonstrukci budovy KD a OÚ.
Dokončili jsme vnější izolaci zbytku budovy, postavili schody (včetně
zábradlí) a bezbariérový přístup do obou budov. Letos chystáme
minimálně novou fasádu na budově KD. Požádali jsme MMR ČR
o dotaci na tuto akci.

Postupně uskutečňovaná úprava budov KD a OÚ.

Obecní knihovna
Obec provozuje obecní knihovnu v budově OÚ. Výpůjční hodiny jsou za
„normálních podmínek“ od 14 h do 16 h každou první sobotu v měsíci.
V současné době je třeba kontaktovat knihovnici Ivu Rambouskovou:
e-mail: Ivca.Rambouskova@seznam.cz, tel.: 739 814 391.
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Obecní lesy
Obec Vlkov je společně s dalšími šesti obcemi členem LDSO, které
hospodaří na společných pozemcích. I když kvůli kůrovcové kalamitě
se výsledky hospodaření LDSO zhoršily, situace není tak špatná, jak se
ještě loni zdálo a obec Vlkov získává i nadále (v menší výši) finanční
prostředky za pronájem pozemků.
Obec Vlkov má však i vlastní lesy o výměře jen 2 ha. V části této výměry
jsme loni provedli těžbu a výsadbu novými stromky. Na obě tyto
činnosti jsme díky pomocí pracovníků společnosti Lesy ČR získali
dotace od státu i od Kraje Vysočina.

Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) ve Vlkově
V loňském roce jsme podrobně informovali o důvodech, proč budovat
kanalizaci2, o jejím projektu a o dalších přípravných pracích. Jednali
jsme opakovaně se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko,
s projektantem a získávali zkušenosti s budováním kanalizace a s jejím
provozováním v jiných obcích. Projekt byl upravován podle požadavků
Svazku. Po delších úvahách ZO Vlkov rozhodlo na svém zasedání dne
12. 4. 2021, že realizaci kanalizace provedeme ve spolupráci se
Svazkem. Ten dokončí úpravu projektu, zajistí vyjádření ke stavbě od
příslušných organizací, požádá o dotaci a v případě získání dotace
provede výběr dodavatele a zajistí stavební dozor na stavbě.
Obec Vlkov případně zajistí projektovou dokumentaci jednotlivých
domovních přípojek. O postupu přípravy této akce budeme
informovat.

Rekonstrukce mostu přes Bílý potok
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny plánuje opravit most na silnici
směrem na Křoví. Vyhověla naší žádosti a součástí mostu bude
i chodník. Obec Vlkov pak zbuduje chodník od budovy KD až k mostu
směrem k Osočkanu k plánované železniční zastávce. Zlepší se tak
alespoň částečně podmínky pro chodce.
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Např. kvůli možnosti nové výstavby rodinných domů.
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