ERPUŽICKÝ ZPRAVODAJ
1/ 2017

BLAHOPŘEJEME
v 1.. čtvrtletí rroku 2017 se dožijí
životního jubilea tito naši občané:
Turek Ladislav
Cibulková Marta
Francouz Pavel
Pešel Pavel
Kiprová Eva
Blahout Jaroslav
Orosz Michal
Mašková Věra
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…
14.1.2017 se uskutečnila výroční schůze místního sboru
dobrovolných hasičů. SDH má v současné době 15 členů.
Co bylo na programu?
….plánují požádat obec o finanční prostředky na dovybavení
zásahové jednotky (a akceschopných členů) a zásahového
vozidla
….dále domluvit se s OÚ na prostorách, kde by mohlo mít SDH
zázemí (hasičárnu) a učinit v tomto roce i realizaci
….chtěli by zorganizovat nějaká cvičení, mimo jiné také ve
spolupráci s naší mateřskou školou
….v neposlední řadě počítají s prací ve prospěch obce
………………………………………………………………………………………

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Sbírka se konala 14.1.2017 v Erpužicích, vybrané prostředky
budou použity pro provoz Domova pro seniory sv. Jana Pavla
II. v Gagarinově ulici ve Stříbře a na podporu žáků ZŠ
Mánesova ze sociálně slabých rodin.
Vybralo se: 4.540,-Kč

Seznam podaných žádostí o dotace
pro rok 2016
Úprava návsi v obci Blahousty
Projekt s celkovými náklady 1.638.000,- Kč byl podpořen MMR
částkou 819.000,- Kč, z důvodu nezískání souhlasů od obyvatel
obce Blahousty se záměrem rekonstrukce místních komunikací na
návsi nebylo vydáno stavební povolení a tudíž obec byla nucena
odstoupit od tohoto projektu.
Oprava hasičárny v obci Blahousty
Projekt na opravu historické hasičárny s celkovými plánovanými
náklady 324.000,- Kč a s požadovanou dotací 226.800,-Kč nebyl
Ministerstvem zemědělství podpořen.
Úprava okolí barokní kaple v obci Malovice
Projekt na odvodnění barokní kaple a úpravu prostranství
s celkovými plánovanými náklady 129.134,- Kč a s požadovanou
dotací 90.394,- Kč nebyl MMR podpořen.
Výsadba zeleně v obci Erpužice
Projekt na doplnění zeleně na návsi s celkovými plánovanými
náklady 161.333,- Kč a s požadovanou dotací 112.933,- Kč nebyl
MMR podpořen.

Rekonstrukce střechy obecního úřadu
Projekt s celkovými plánovanými náklady 1.722.758,- Kč
a s maximálně možnou dotací ve výši 400.000,-Kč byl
Plzeňským krajem podpořen a stavební práce týkající se
rekonstrukce střechy budou zahájeny na jaře 2017.
Odvodnění kostela sv. Markéty
Projekt na odvodnění severní části kostela sv. Markéty
s celkovými plánovanými náklady 242.000,-Kč byl podpořen
ORP Stříbro částkou 175.000,- Kč.
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
……………………………………………………………..

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
- od 1.3.2017 lze uhradit poplatky :
za popelnice……………….600,- Kč / osobu
sleva pro děti 0-5 let
300,- Kč
sleva pro seniory nad 70 let 300,- Kč
ostatní poplatky
pronájem pozemku, psi – do 31.5.2017

Plánované investiční záměry obce v roce 2017
-

1. etapa rekonstrukce obecního úřadu – požadovaná
dotace 500.000,- Kč
oprava stropu kostela sv. Markéty – požadovaná dotace
324.000,- Kč
zpracování Územního plánu obce (Blahousty, Erpužice,
Malovice) – požadovaná dotace 250.000,- Kč
stavební úprava místních komunikací u bytových domů
č.p. 44 - 48 – požadovaná dotace 1.000.000,- Kč
stavební úpravy zázemí fotbalového hřiště –
požadovaná dotace 926.000,- Kč
oprava hasičské zbrojnice v Blahoustech – požadovaná
dotace 226.000,- Kč
zpracování projektové dokumentace na opravu
komunikací v obci Malovice
zpracování projektové dokumentace na výstavbu lesní
cesty v Malovicích
zpracování projektové dokumentace na protipovodňová
opatření v obcích Blahousty, Erpužice a Malovice
zpracování Studie revitalizace veřejného prostranství
návsi v sídle Blahousty
zateplení bytových domů č.p.49 a 50

Obec Erpužice
Vás zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD


dne 11. 2. 2017 od 13.00 hodin
sraz účastníků průvodu ve 12.00hod. v místním
pohostinství

startovné: dospělí 50,- Kč

děti zdarma ( s doprovodem)

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
11.2.2017 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
18.2.2017 POSLEDNÍ LEČ
12.3.2017 DĚTSKÝ KARNEVAL
16.3.2017 VÝLET DO AQUAPARKU

Příspěvky, dotazy, komentáře můžete
posílat na e-mail:
zpravodajerpuzice@seznam.cz

