Z naší obce
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych shrnul, co se v naší obci v loňském roce událo, co se podařilo a co do
budoucna plánujeme.
Nejprve děkuji všem, kteří se podílí na podpoře kulturního a sportovního dění v obci –
SDH Kulířov, provozovatelům restaurace manželům Héčovým a ranči Kopaniny. Další díky
směřuje do ZŠ Lipovec – kulturní vystoupení, pečení vánočního cukroví, Den Země.
Děkujeme i Vám všem, kteří jste následující akce podpořili svou účastí. Také jsme moc rádi,
že paní ing. Jelínková v obci provozuje obchod. Děkujeme.

„Spolufinancování Jihomoravským
krajem”
Po bleskových povodních jsme od Jihomoravského kraje obdrželi individuální dotaci
- “Mimořádná událost v důsledku přívalového deště v obci Kulířov”, která zahrnovala
odbahnění obecních rybníků, opravu mostku nad horním rybníkem, vyčištění kanalizace,
úklid v obci po bleskové povodni a příspěvek na obnovu zničeného dětského hřiště.
Celkové způsobilé výdaje na tuto akci činily: 2 034 585,22 Kč
Dotace JmK: 1 900 000 Kč
Příspěvek příjemce dotace (obce Kulířov): 134 585,22 Kč
Druhou velkou dotační akcí započatou již v roce 2018 bylo “Zkvalitnění nakládání s
odpadem v obci Kulířov” - tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Jednalo se o možnost zakoupení kompostérů na biologický odpad, koupi kontejneru na oděv a
drtiče zahradního odpadu. Vše zaměřeno ke snížení odvozu odpadu z obce, který se takto dá
především dále využívat. Kompostéry byly následně pronajaty občanům.
Celkové způsobilé výdaje na tuto akci činily: 677 835 Kč
Dotace EU: 576 160 Kč
Příspěvek příjemce dotace (obce Kulířov): 101 675 Kč

„Spolufinancování Jihomoravským
krajem”
Poslední velmi úspěšnou dotací, kterou se
nám podařilo získat, byla dotace z GŘHS ČR
Ministerstva vnitra a JmK na pořízení
nového dopravního automobilu pro naše
hasiče.
Automobil
jsme
slavnostně
představili při rozsvěcování vánočního
stromu v obci. Všichni doufáme, že bude
našim hasičům dobře sloužit a přispěje k
jejich dalšímu rozvoji.
Celkové způsobilé výdaje na tuto akci činily: 849 904 Kč
Dotace JmK: 300 000 Kč
Dotace GŘHS ČR Ministerstva vnitra:

450 000 Kč

Příspěvek příjemce dotace (obce Kulířov): 99 904 Kč

A co dál?
Výstavba vodovodu v obci
V posledních letech se stále častěji projevuje nedostatek vody pro občany v obci a nejedná se
jen o vodu v letních měsících, ale i v době před vánočními svátky. Proto v loňském roce došlo
k podepsání smlouvy na vytvoření projektové dokumentace. Určitě jste si všimli, že
projektanti naši obec prošli a zaměřili.
Jedná se však o dlouhodobou záležitost, která je vázána na další projekty v rámci budování
vodovodní sítě “Jedovnicko”. Z tohoto důvodu budování vodovodu bude moci začít nejdříve
v roce 2022.
I v letošním roce se budeme snažit o zisk dotací na podporu rozvoje obce.
Závěrem mi dovolte poprosit Vás všechny občany obce o větší množství úsměvů vůči sobě, je
krásné se potkat, pousmát a někdy i poděkovat, za to nic nedáme, ale určitě nás to všechny
potěší. Pojďme v tomto roce více vidět, co je hezké a ne jen na všem vidět chyby.
Děkuji všem členům Obecního zastupitelstva Kulířov a členům komisí za jejich
obětavou práci. Všem občanům přeji úspěšný rok 2020 a hlavně pevné zdraví.
Za Obecní zastupitelstvo Kulířova starosta obce Marek Veselý

