
Vážení občané obce Habří, 

končící rok 2021 byl přece jenom trochu klidnější než rok předcházející. I přes stálá omezení, 

která nám přinesla coronavirová nařízení, se život vrátil v mnohém zase blíže normálu. 

Doufejme, že se tento trend nezmění a brzy budeme žít zase tak, jako dříve.    

Rád bych Vám tímto, jménem zastupitelstva obce Habří, poděkoval za spolupráci a popřál Vám 

šťastný a úspěšný rok 2022. 

V rámci uplynulého, třetího funkčního roku současného zastupitelstva obce, bych chtěl shrnout 

důležité body jeho práce i důležité momenty roku v obci: 

 V březnu bylo rozhodnuto o schválení zahájení projektu výstavby multifunkčního hřiště. 

 V březnu obce získala kompenzační dotaci na kůrovcovou kalamitu ve výši 421 000,- kč     

 V červnu obec získala dotaci 280 000,- Kč v rámci Programu rozvoje venkova Jk na opravu 

kaple u sv. Víta. 

 V červnu byl vybrán ve veřejném výběrovém řízení dodavatel výstavby multifunkčního 

hřiště. Bohužel z výběrového řízení nakonec odstoupil a bylo nutné vybrat dalšího 

dodavatele, dle výběrového řízení. Tím je společnost Tubeko sport spol. s r.o. s cenou 

3600822,- Kč s DPH. Nepodařilo se s ní ale zatím podepsat smlouvu o dílo z důvodů 

extrémních změn cen na stavebním trhu. Zastupitelstvo také v roce 2021 schválilo podání 

žádostí o dotace na výstavbu hřiště k Národní sportovní agentuře, Ministerstvu pro místní 

rozvoj a nadaci ČEZ. 

 V červenci byl vybrán dodavatel na rekonstrukci kaple u sv. Víta – společnost Precis 

Building SE s celkovou cenou dodávky 496066,- Kč s DPH.    

 V srpnu došlo ke schválení nové Územní studie Habří – plochy Z1 a Z2, zpracovanou Ing. 

Arch. Milanem Hrádkem. Územní studie významně upřesňuje regulaci výstavby v této 

lokalitě oproti Územnímu plánu. Zpracovaná studie je již aktivována na odboru územního 

plánování magistrátu.  

 V srpnu došlo k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro 

rok 2020 na nákup nových skládacích stanů a pivních setů. 

 V říjnu došlo ke schválení Strategického rozvojového dokumentu obce pro roky 2021-2025. 

 V říjnu zastupitelstvo schválilo nabídku na odvodnění obecní komunikace p.č. 414/6 od 
společnosti Precis Building SE ve výši 110659,- Kč s DPH. 

 V říjnu byla obci schválena dotace z programu MAS na rekonstrukci chodníků u obecního 
úřadu. 

 V říjnu a listopadu proběhla rekonstrukce kaple u sv. Víta. Byly kompletně obnoveny 

fasády, vyměněna střešní krytina, provedeny nátěry dveří a oken a instalovány nové okapy. 

Celková cena rekonstrukce byla 526000,- kč s DPH. Obec se na ní podílela částkou 246000,- 

kč z vlastního rozpočtu.     

 V prosinci obec získala dotaci 250000,- kč na výstavbu multifunkčního hřiště od nadace ČEZ 

– program Oranžové hřiště. 

 V prosinci obec podala žádost o dotaci z programu POV Jk 2022 na opravu fasády a soklu 

obecního úřadu. 

 V tomto roce byl ukončen převod pozemku u sv. Víta, včetně zříceniny kostela, do 

vlastnictví obce.  

 V průběhu roku proběhala v obecních lesích rozsáhlá výsadba nových stromů a obec 

nechala postavit několik oplocenek proti zvěři.  

 V roce 2021 se přihlásili k trvalému bydlišti v obci p. Martin Hájek, p. Josef Bigas, pí. Eva 

Staňková, pí. Šárka Hubená, její 2 synové Josef a Jiří a nově narozená dcera manželů 

Šulistových. V obci je aktuálně 114 obyvatel. 

 Navždy nás opustil p. Tomáš Leher a pí. Marie Čížková.   



 

Co se týká finančního stavu obce, letos se opět podařilo navýšit finanční prostředky na účtech 

obce oproti 31.12.2020, a to o 1 065 000,- korun. V současné době obec disponuje finanční 

hotovostí 8 204 000 korun. 

Aktuální stav na bankovních účtech: 

Moneta bank     448 tis. 

Komerční banka 4 848 tis. 

ČNB   2 899 tis. 

Pokladna           9 tis. 

 

Chtěl bych velice poděkovat celému zastupitelstvu obce za jeho celoroční práci. 

 

Jmenovitě bych rád poděkoval: 
 

panu Janu Chromému za práci v rámci správy zdrojů pitné vody v obci. 

panu Rosťovi Pufferovi za práci v rámci zpracování žádostí o dotace na kůrovcovou kalamitu a 

dotací MAS.  

 

Zvláštní poděkování patří opět panu Radkovi Chromému za skvěle odvedenou práci v rámci 

údržby a úklidu obce.  
 

 

Daniel Bednář 

starosta obce Habří 

 


