VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
půl roku máme za sebou, a to roku velmi hektického, plného neobvyklých událostí. Žel nejsou jen
události příjemné a milé, ale střetáváme se i s novými fenomény doby, jako je například extrémní
sucho, následné deště a lokální povodně nebo nejnovější hrozba COVID-19.
Každý tyto jevy vstřebává po svém, každý na ně má svůj názor, ale vypořádat se s nimi musíme
nějakým způsobem společně.
Tak jako zmíněné problémy zasahují do života každého jednotlivce a rodiny, zasahují i do chodu
společnosti, obce a potažmo celého státu. Co se týká dopadu koronaviru, tento problém přesahuje
i uvedené hranice a týká se celé planety. To nejvíce pociťujeme při cestování, plánování dovolené
a vůbec v uvažování o své budoucnosti.
Naštěstí v naší obci ani na území ORP Stříbro jsme nezaznamenali žádný případ onemocnění.
V obecním prostoru jsme se museli vypořádat s omezením školní výuky, uzavřením mateřské školy,
omezením nebo zrušením větších kulturních akcí, což jsou věci, na které v 21. století nejsme zvyklí.
Jak úzce je vše propojeno, si uvědomíme právě při takovýchto událostech. Nejhorší důsledky
nastalé situace jsou pak v oblasti ekonomické. Kvůli vypnutí a omezení podnikání a chodu
hospodářství jsou i obce a jejich občané postiženi výpadky příjmů. To v praxi znamená radikální
snížení příjmů obcí především ze sdílených daní, během druhého čtvrtletí letošního roku jsme
zaznamenali pokles oproti stejnému období roku předchozího o více než 30 %. Obec z toho důvodu
musela přistoupit k redukci rozpočtu, což v praxi znamená například zrušení připravovaného
nákupu potřebné techniky a zařízení nebo odložení realizace plánovaných investičních akcí –
dokončení revitalizace návesního prostoru mezi školou a kostelem a dalších.
Obec Svojšín se v této souvislosti svým prohlášením a účastí na podporujícím shromáždění v Praze
připojila k protestu obcí sdružených v obecních svazech, tedy Sdružení místních samospráv, Svazu
měst a obcí České republiky a Spolku
pro obnovu venkova, proti dalšímu
výpadku daňových příjmů obcí kvůli
výplatě takzvaného kompenzačního
bonusu podnikatelům zasaženým
ekonomickými dopady epidemie. Stát
tuto podporu totiž vyplácel na úkor
obcí a krajů právě ze sdílených daní,
konkrétně daně z příjmů zaměstnanců.
Výsledkem těchto společných snah
bude vyplacení 1200 Kč na jednoho
obyvatele obce ze státního rozpočtu
na základě Parlamentem ČR přijatého
protikrizového balíčku v podobě
pozměňovacího návrhu Senátu. I přes
tuto kompenzaci je však jisté, že
celkově budeme v roce 2020 ve výrazném propadu oproti příjmům plánovaným. S určitým dopadem
epidemie jsme ale museli počítat všichni. To, co je však nyní nejdůležitější, je nastartování
ekonomiky a zlepšení situace v letech příštích. Jak dlouho však tato situace potrvá, nikdo neví, a tak
musíme hospodařit s tím, co máme a jak umíme.
Je doba prázdnin, doba dovolených, a tak snad přijdeme na jiné myšlenky a objevíme zase něco
pozitivního a radostného a třeba se z těchto překážek vzájemně poučíme.
Přeji všem občanům, aby vše zvládali hlavně ve zdraví, ostatní nám může být jen přidáno.
Karel Petráň, starosta obce

