ZÁPIS Z NEVEŘEJNÉ VÝROČNÍ SCHŮZE OBCE KORNICE,
KONANÉ DNE 25. 2. 2021, v 18:00 hod.
Program schůze:
1. Seznámení s činností osadního výboru za rok 2020 + plán akcí na rok 2021
(předseda OV pan Karel Backa)
2. Hospodaření za rok 2020 (pokladník pan Miroslav Süsser)
3. Jubilanti, noví občánci Kornic
4. Závěr
Zahájení 18:00 hod., přítomno pouze 5 členů osadního výboru (v ČR nouzový stav)
ad 1. Seznámení s činností osadního výboru za rok 2020
- zhotovení dvou odtokových kanálů na dešťovou vodu
- pokácení a údržba dřevin. Děkujeme zúčastněným spoluobčanům za provedení.
- nová lavička k autobusové zastávce
- realizace některých požadavků občanů z loňské výroční schůze (vývěsky, sekání
trávy,…)
- činnost na dlouhodobých projektech, viz odstavec Plánované akce na rok 2021
Bohužel během epidemie a nouzového stavu se nedalo a nedá tvořit v takovém rozsahu,
jaký bychom si představovali.
Zhodnocení pořádaných společenských akcí – vydařená oslava Mezinárodního dne žen,
též Kornická lávka se vydařila, sice již tradičně za deštivého počasí, velká účast na akci
Loučení s létem, fotbalový zápas svobodní proti ženatým. Rozsvícení vánočního stromu
v Kornicích bylo z důvodu epidemie zrušeno.
Plánované akce na rok 2021:
- stále je v řešení celková oprava kapličky. Během loňského roku byly zjištěny další
skutečnosti.
Již v roce 2017 byl vypracován stavební posudek, ve kterém byla zpracována celková
analýza, kalkulace nákladů a položkový rozpočet na opravy, jehož výše činí cca 650 tisíc
Kč.
Loni bylo provedeno místní šetření se stavební firmou, pouze oprava opadaných míst
omítky je bezpředmětná. Voda zatéká pod omítku, takže by se situace opakovala.
Je též třeba zajištění statiky objektu, výměna oken, atd.

Jelikož se jedná o budovu v majetku Města Litomyšl, požadujeme financování oprav
z jeho zdrojů a ne z investičních prostředků Kornic.
- též je v běhu změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
- také výstavba chodníků – čeká se na vyřízení dotací
- v březnu proběhne kácení a úprava dřevin v obci s povolením MěÚ Litomyšl, odbor
Životního prostředí

Plán společenských akcí na rok 2021: MDŽ zrušeno
volejbalový turnaj
Kornická lávka 10. nebo 17. 7. 2021 (dle příznivého počasí)
fotbalový turnaj
Loučení s létem 28. 8. nebo 4. 9. 2021 (dle příznivého počasí)
Rozsvícení vánočního stromu
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 2020 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 700 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 pan Vostřel,
paní Drobná, paní Novotná a pan Toman.
Našim milým oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, hojnost radosti a elánu.
Vítáme dalšího kornického občánka narozeného v roce 2020, kterým je holčička Sofinka
Javůrková. Přejeme hodně zdraví celé rodině a malá, ať je na světě šťastná.
ad 4. Závěr: Přejeme všem spoluobčanům v této nelehké době hodně zdraví a sil.

