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Uvolnění obecního bytu
Od 1.12.2018 bude volny byt č. 1 v budově Obecního úřadu
v Merbolticích. Žádost, příp. bližší informace k bytu a pronájmu
získáte na obecním úřadě.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce
V pondělí
8.10.2018
provedli
pracovníci
Krajského
úřadu
Ústeckého kraje Dílčí přezkoumání hospodaření obce Merboltice za
období 1.1.2018 až 30.6.2018. Výsledek dle Zprávy o přezkoumání je
takový, že při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Merboltice nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Opravy rozhledny
Pracovníci Tesařského dvoru Merboltice během zahájení prácí na
opravě vrchního patra rozhledny zjistili po odkrytí podlahových
fošen poškození téměř všech vodorovných dřevěných nosných konstrukcí
v místě spojů s podlahou a bedněním. Rozhledna byla z tohoto důvodu
uzavřena.
Na místě proběhla společná schůzka projektanta Ing. arch. Daniela
Zyguly a Jiřího Dohnala ke zhodnocení současného stavu a k návrhu
možných
řešení
budoucích
oprav
pro
prodloužení
životnosti
poškozených konstrukcí.
Bylo dohodnuto, že materiál, který byl již na místě připravený bude
použitý na opravu spodního patra, kde jdou nosné trámy měnit
postupně bez nutnosti dalších opatření, s tím, že budou doplněny o
klempířské prvky.
Dále bude postupováno dle dokumentace předložené Ing. Zygulou, dle
které obec osloví možné zhotovitele. Dokumentace bude zaměřena
především na opatření zabraňující zatékání vody do vnitřních
konstrukcí. Ing. Zygula již vypracoval výkresovou část a do konce

týdne by měl dodat i textovou se shrnutím současného stavu a popisem
navrhovaných opatření.

Pitná voda
V úterý 30.10.2018 byl vyčištěn vodojem a prameniště a do
vodojemu byl osazen nový vodoměr, dle kterého je řízena desinfekce
vody. Vzhledem k vlhkosti v šachtě vodojemu docházelo u předchozího
vodojemu k poškození elektroniky. Nově osazený vodoměr by s tímto
dle konzultací se spol. Ulitep problém mít neměl.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo o využití nabídky
spol. Ingreal Děčín na zpracování PD nového vodojemu ke zdroji pitné
vody u hřiště a jeho připojení ke stávajícímu řadu. Ing. Jiří
Pacovský byl na zastupitelstvu přítomen a zodpověděl kladené dotazy
týkající se jak technických dat, tak časových termínu apod. Kapacita
vodojemu bude volena již s ohledem na budoucí připojení spodní části
Merboltic. Součástí nabídky je jak samotná projektová dokumentace,
tak také zajištění inženýrské činnosti - zajištění územního řízení a
stavebního povolení. Dokumentace by měla být hotová do 14.1.2019,
zajištění územního řízení a stavebního povolení do 30.4.2019.

Výsledek komunálních voleb
V Merbolticích
kandidovalo
23
samostatných
nezávislých
kandidátů, ze kterých volbami vzešlo 7 nových zastupitelů: Lukáš
Tomeška, Pavel Pažout, Ladislava Víšková, Petr Lissek, Hana
Kučerová, Kateřina Hodovalová a Tomáš Efler.
Před konáním ustavujícího zasedání doručila obci Hana Kučerová
svou rezignaci s žádostí o zveřejnění následujícího poděkování:
Děkuji touto cestou všem, kteří mi v letošních volbách do
obecního zastupitelstva dali svůj hlas. Velice si Vašich hlasů vážím
a doufám, že Vás nezklamu tím, že jsem rezignovala na svůj mandát
člena zastupitelstva obce, mám k rezignaci své důvody a „moji“
voliči mě určitě pochopí.
Přeji Vám a našim milovaným Merbolticím
vše dobré.
Hana Kučerová
Merboltice 59
Nyní je před námi Ustavující zasedání, ze kterého vzejde nové
vedení obce.
Vzhledem k tomu, že se již dále nebudu ucházet o funkci
starosty ani místostarosty, chci touto cestou rovněž poděkovat. A to
nejen těm, kteří mě podpořili v předešlých volbách, ale všem občanům
Merboltic, se kterými jsem měl možnost jakkoliv spolupracovat.
Merboltice jsou jaké jsou nejen proto, že mají nějaké vedení, ale
především kvůli tomu, jací lidé zde žijí a to bez rozdílu názorů.
Takže díky Všem, Lukáš Tomeška.

