INFORMAČNÍ LIST č. 20 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY
Informace pro občany – snížení příjmů obcí
Vážení spoluobčané,
s ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv.
kompenzačním bonusu a dále také na předpokládaný 20% pokles obecních
příjmů, jsme povinni Vás informovat, že investice plánované obcí bude opět
mnohem těžší realizovat.
V následujících letech budeme pravděpodobně nuceni částečně upustit od
investičních záměrů, na které jsme v předchozích letech řádného
hospodaření šetřili. A šetřit se nevyplácí, protože ministerstvo financí naše
našetřené peníze sečetlo a rozhodlo, že obce mají peněz dostatek a tak
mohou hradit ztráty v krizovém stavu společně se státní kasou.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svojí živnost pomoci, a
tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by pomoc měla jít pouze ze
státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový stav a obce nemohou náklady na
kompenzaci těchto opatření nést. Bohužel vláda a paní ministryně Schillerová
tento názor nezastává. V tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních
samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmani a také Senát.
Kompenzační bonus je již lidem hrazen, a proto samospráva, a tedy i naše
obec ve skutečnosti už o finance přišla, nicméně teď je otázkou, zda
Poslanecká sněmovna v úterý dopoledne 26. května 2020 bude tento
nehezký trend dále rozšiřovat, nebo ho zastaví.
Pojďme se tedy se slzou v oku rozloučit s našimi investicemi, na které nejen
v tomto roce, ale i možná v letech následujících nebudeme mít peníze. Přišlo
to náhle a nečekaně. Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o
krácení peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto
událostí mohou zaniknout i plány na potřebné investice, jako jsou vodovody
pro občany s prázdnými studněmi.
Velice nás toto mrzí, o záměru vlády jsme dopředu nevěděli a byli jsme
vyrozuměni až po události. Obce se společně snaží zachránit, co se dá, ale
zatím není vůle nám naslouchat. I nadále tedy budeme přesvědčovat o
potřebě těchto základních potřeb.
Josef Drn
starosta obce
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