ZÁPIS Z VEŘEJNÉ VÝROČNÍ SCHŮZE OBCE KORNICE,
KONANÉ DNE 18. 2. 2022, v 18:00 hod.
Program schůze:
1. Seznámení s činností osadního výboru za rok 2021 + plán akcí na rok 2022
(předseda OV pan Karel Backa)
2. Hospodaření za rok 2021 (pokladník OV pan Miroslav Süsser)
3. Jubilanti, noví občánci Kornic
4. Diskuze
5. Závěr
Zahájení 18:07 hod., přítomno 5 členů osadního výboru a 21 občanů
ad 1. Seznámení s činností osadního výboru za rok 2021
- ohlédnutí se za rokem 2021, povedené společenské akce v daném roce, např. nová
předvánoční akce Výlov kornických kaprů
- bylo nakoupeno vybavení na společenské akce
- umístěny nové lavičky na hřišti
- zrealizována přípojka elektřiny na hřišti
- podařila se prosadit na MěÚ Litomyšl dopravní oddělení instalace zrcadel
na křižovatce u Vacků, zrealizováno
- nepřesunuto stanoviště pro kontejnery, akce pozastavena z důvodu nesouhlasu
některých občanů
- činnost na dlouhodobých projektech (viz odstavec Plánované akce na rok 2022)
Plánované akce na rok 2022:
16. 2. 2022 proběhlo na MěÚ Litomyšl jednání OV se zástupci města:
-

proběhne oprava „Stežníku“, bude sloužit jako objízdná trasa
podařené dílo - úprava židovského hřbitova
probíhá oprava křížku před domem č. p. 65
výsadba dřevin u firmy LIKO bude financována napůl městem Litomyšl a napůl firmou
LIKO, původně město požadovalo zaplatit i podíl z kornických financí, OV se ohradil
- pan starosta dále sdělil, že peníze na opravu kornické kaple město Litomyšl nedá, i když
je kaple majetkem města. Financovat opravu z dotací nelze, nejedná se o kulturní
památku. Bylo doporučeno podat žádost o financování z participativního rozpočtu, viz
internetové stránky města Litomyšl (https://www.litomysl.cz/participativni_rozpocet).

- výstavba chodníků – pracovníci MěÚ Litomyšl z důvodu covidové situace nestihli podat
do 31. 1. 2022 žádost o dotaci. Zrealizují za rok.
- OV požádal MěÚ Litomyšl o zahájení jednání o koupi pozemku (hřiště) se stávající
majitelkou
- i letos poskytuje město Litomyšl dotace na čističky odpadních vod
- vedení města Litomyšl se rozhodlo změnit proces voleb do osadních výborů. V časopise
Lilie bude vytištěna výzva, zájemci se budou hlásit přímo MěÚ Litomyšl. Poté se bude
v přidružené obci konat ustavující schůze.
Návrhy investičních akcí: rekonstrukce autobusové zastávky, kontejner na uskladnění
obecního vybavení na společenské akce, vystavení historické hasičské ruční stříkačky,
oprava „koryta“.
- v dubnu 2022 proběhne jarní brigáda

Plán společenských akcí na rok 2022: MDŽ 4. 3. 2022
Pálení čarodějnic
volejbalový turnaj – červen 2022
Kornická lávka 16. 7. 2022
fotbalový turnaj – srpen 2022
Loučení s létem – září 2022
Rozsvícení vánočního stromu
Výlov kornických kaprů – prosinec 2022
ad 2. Hospodaření. Na letošní rok Kornice obdržely od MěÚ Litomyšl dotaci do pokladny
ve výši 25.200,00 Kč a na investiční účet 170.000,00 Kč .
V roce 2021 bylo pořízeno vybavení na společenské akce, dále byl předán příspěvek
hasičskému sboru Kornice na jeho činnost.
Z obecních finančních prostředků byly za obec zakoupeny smuteční kytice na poslední
rozloučení se zesnulými spoluobčany.
Jubilantům jsou předávány květiny a dárkové balíčky v hodnotě cca 800 Kč a každému nově
narozenému kornickému miminku je věnována dárková poukázka v hodnotě 500 Kč.
ad 3. Jubilanti, noví občánci Kornic: V letošním roce slaví jubileum paní Jílková a pan
Továrek.

Našim letošním oslavencům blahopřejeme.
Vítáme nové kornické občánky roku 2021, kterými jsou Šimon Vomočil, Václav Zapletal,
Eliška Abrahámová, Rozálie Vojáčková. Přejeme hodně zdraví mladým rodinám.
ad 4. Diskuze:
- připomínky občanů k vysazení stromů u firmy LIKO, dlouho rostou, stíní – požadavek
na síť
- oprava uvolněného kamene na „pomníku padlých“. Pochvala občanům za udržování
okolí pomníku v hezkém stavu.
- sanace základů kapličky, oslovit firmu pana Karlíka
- zpevnění povrchu točny u vrbiček
- volně pobíhající psi po obci, upozornění na dodržování vyhlášky!

ad 5. Závěr: Přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví.

