Práce Zastupitelstva obce Držková 2019
V závěru roku považujeme za vhodné Vás seznámit s tím, co bylo za
uplynulý rok 2019 v obci zásluhou zvoleného zastupitelstva vybudováno
a zrealizováno.

- poskytnutí finančního příspěvku na narozené dítě (3x)
- poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů z. s. Lukov, Spolku přátel
hradu Lukova, nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, Alzheimercentru ve Zlíně,
Solisku z. s., ZŠ Kašava, Domovu pro seniory v Lukově, Světlovanu
- finanční podpora vydání knihy Karel chodí po zemi o PhDr. K. Pavlištíkovi
- finanční podpora stavby kapličky na Vinohrádku v Kašavě
- zavedení příspěvku obce na předškoláka MŠ Držková
- zavedení příspěvku obce pro kastraci koček a kocourů
- tvorba projektové dokumentace pro odkanalizování obce, podpořeno z Fondu
Zlínského kraje investiční dotací ve výši 503.000,- Kč
- tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice II/489 v průjezdním
úseku obce, vč. doplnění chodníků a autobusových zastávek, ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje p. o.
- rekonstrukce třídy v MŠ (nová konstrukce podlahy, nové omítky, rozvody topení
a elektriky, obnova umyvadla)
- realizace rekonstrukce lesní cesty na Pasíčka, podpořeno dotací cca 1,2 mil. Kč
- pořízení motorového kalového čerpadla, motorové řetězové pily a 2 ks kompletního
zásahového oděvu (ochranný oděv, obuv, rukavice a přilba) pro JSDH obce podpořeno
z Fondu Zlínského kraje kombinovanou dotací ve výši 77.000,- Kč
- pořízení zametače pro obecní malotraktor
- pořízení osvětlení nového zvonu, vč. provedení elektroinstalace dřevěné zvonice
- pořízení nových turistických razítek
- pořízení dvou rozkládacích stanů pro kulturní a sportovní akce
- pořízení promítací techniky (projektor a plátno se stativem)
- pořízení vánočního osvětlení na obecní strom a dřevěnou zvonici
- vydání knihy Pohádky a pověsti z Držkové a pohádkových pohlednic
- vydání 9. stolního kalendáře s historickými fotografiemi
- vytvoření informační cedule na dřevěné zvonici a pamětní desky dárců na zvon
- směna pozemku pro vybudování ČOV
- výkupy pozemků o celkové výměře 388 m2
- zaplacení mimořádné splátky úvěru 1.000.000,- Kč za obecní dům
- těžba dřeva v obecním lese při kůrovcové kalamitě – prodej dřeva na řezivo i topivo
- zapojení obce do projektu Filmová obec, natočení propagačního klipu
- organizace velkého množství kulturních a sportovních akcí a vítání občánků
Vytvořil Ing. Lubomír Marušák, místostarosta obce

