Informace občanům obce
Svésedlice
prosinec, číslo 12/2018 a leden 1/2019

Milé sousedky, milí sousedé,
máme únor a jak pranostika praví k 2. únoru „Na Hromnice, o
hodinu více“. V tomto čísle se dočtete i méně příznivé informace,
jakými jsou navýšení obecních poplatků. Věřte tomu, že nikoho
z nás netěší jakékoliv navyšování. Bohužel u odpadů se jedná o
navyšování cen ze strany svozové firmy. Takovéto navýšení je tedy
promítnuto do ceny za odpady. I přes navýšení cen za odpady i
stočné se stále řadíme k obcím, které mají poplatky spíše nižší, než
některé okolní obce. Více informací čtěte dále.
Konar Lubomír, starosta obce

Obecní poplatky pro rok 2019
Oznamujeme, že od 4. března budeme vybírat obecní
poplatky.

Odpad

osoba/rok

475,- Kč

Stočné

osoba/rok

1 000,- Kč

Pes

pes/rok

Termín úhrady:

na OÚ v

100,- Kč

4.3.2019 - 29.4.2019

Po 8:00 – 11:30

13:00 – 15:00

St 8:00 – 11:30

15:00 – 17:30

nebo převodem na účet 153 151 344/0300
Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Společenská rubrika za rok 2018
Přivítali jsme
Partschová Amálie

9.1.2018

Navrátilová Emma

30.6.2018

Horáková Daniela

3.7.2018

Studená Veronika

25.7.2018

Opustili nás
Veselá Věra

Tří králové sbírka
V letošním roce 2019 jsme
se podruhé zúčastnili Tří
králové sbírky. V loňském
roce bylo vybráno 6.433,-.
V tomto směru jsme letos
vybrali o něco méně a to
přesně částku 6.300,-.
Charita Olomouc ještě
jednou děkuje všem, kteří
se do sbírky v okolí
Olomouce zapojili. Celkem
se v 37 obcích za děkanát
Olomouc
podařilo
vykoledovat 1.823.628,-.
Celorepublikový výsledek
je 119.134.534,-.

15.11.2018

Turnaj v šipkách 22.12.2018

Pingpongový turnaj
Další turnaj ve stolním tenise o putovní pohár starosty obce se
uskuteční 16.3. od 12hod. V loňském roce zde bylo 24
účastníků a vítězem se stal Petr Chrobok, který bude letos své
vítězství obhajovat. Svou účast hlaste buďto osobně přímo u
pana výčepního nebo na telefonním čísle 731 130 801.
Hodnotné ceny a bohaté občerstvení zajištěno.

Investiční, dotační záměry na rok 2019
Lokalita „U Hřiště“ – v této lokalitě se obec zavázala při prodeji
stavebních pozemků zájemcům o zasíťování lokality
a zbudováním zpevněné komunikace. V letošním roce bude
podána žádost o dotaci na veřejné osvětlení v této lokalitě a
dojde ke zpevnění komunikace.
Komunikace „Průmyslová“ – jedná se o žádost na nový povrch
komunikace. Od lípy, kolem firmy Havel Composites CZ, dále
kolem firmy DZ Carbon, až po autoservis a firmu Trikoma. Tato
komunikace bude napojena na komunikaci v lokalitě U Hřiště,
tak, aby zde nevznikla slepá ulice.
Chodníky – chodník kolem silnice III/4365 a parkovací místa
směrem na Vacanovice a chodník k autobusové zastávce za
vesnicí. Tyto dvě stavby nebyly bohužel přes vánoční svátky
dodělány. Jakmile bude potřebné počasí, dojde k dokončení
těchto dvou projektů včetně předpokládaného ozelenění.
Zeleň – stejně jako v loňském roce budeme žádat o dotaci na
zeleň. Bude se jednat o žádost na ozelenění terénní úpravy,
která vznikla ve Zmolách. V této žádosti budeme také žádat o
rozšíření stávajícího work-out prvku, doplnění dalšího prvku a
dalšího doprovodného mobiliáře. Lavičky, odpadkové koše a
podobně.
Kříž na Vacanovice – je zpracován restaurátorský záměr, který
řeší současný stav této památky a navrhuje patřičná opatření
pro její opravu. V žádosti o dotaci je jednou z podmínek, aby
byl kříž na pozemku obce. Kříž byl na pozemku Standy Zavadila,

který obci prodal pozemek pod a okolo kříže za symbolickou
cenu 1,-/m2. Celkem obec koupila pozemek o velikosti 19m2.
JSDH – každoročním tématem pro podání žádosti o dotaci,
a v posledních letech vždy i úspěšnou žádostí, je místní
jednotka sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce budeme
žádat o 2 nůžkové stany.
Vodovod - PD – v roce 2018 jsme byli podpořeni částkou
300.000,-na zpracování projektové dokumentace na vodovod
pro územní řízení. V letošním roce firma Aqol, která pro nás
projektovou dokumentaci zpracovává, bude pracovat na
dokumentaci ve fázi pro stavební povolení a provádění stavby.
I na tuto poměrnou část podáme žádost o dotaci.

Čuháci z Velkýho Týnca vekládajú
O KOHÚTOVI
Jednú – to sem měl ale štere leta - mně matička namastile
másla na chlib a vepravile mně na dvur… Já hneď do zahrade a
tam sem se dal do idla. F tem na mně přešla těžkosť, já položel
chlib a odešil kúsek dál… Tam sem obrátil gatě a …
Neš sem bel hotový, vidim jak kohút se slipkama se postile do
myho chleba z máslem. Křečim “ šóó, plašim ich - nic platny.
Ale povidam si , počký, to se ti neveplati !
Jak sem bel hotový, vzal sem si z otypke kolík a za kohútem…
Tak sem ho honil, aš se dostal za otypke ke zdi a dál nemuhl.
Tam sem ho ve spravedlevym hněvo dvakráť lupl po hlavě, že
měl dosť.

F tý sem si ovědomil rosah svyho čino a hneď mně napadlo, že
to bode na mně… Tak sem vzal kohúta a položel ho vedle stohe
otypek a běžim dom z křekem: “Matičko poďte se podivať,
kohút spadl z otypek a zabil se ! “
Matička vendú, podivajú se a ptajú se přisně podezřívavým
tónem: “ A od čeho má tú hlavo krvavú?“ Já na to pohotově:
“Trhal se ze slipkama!“
F tem celú věc prohlidle, vzale kolík a --- “ Já ti natrhám !!“ Tak
bez dlúhyho súzeni provedle na mně exekuco a choderka si pře
tem vzdýchale: “ Já nevim, te potforo, co z tebe bode…!“
Z knihe F. Kubíčka. Život a příběhe pana otca Dobráčka, 1913
Zpracoval : Bohuslav Ohera

Čistota v obci aneb uklízejme po svých
miláčcích
tímto bychom rádi připomněli opakovaně problém ohledně úklidu
po našich pejscích. V době, kdy roztál sníh, se po obci na různých
místech začaly objevovat věci, které dříve sníh schoval. Někde
neschoval, protože byly psí výkaly nalezeny přímo na vstupních
schodech domu. S touto skutečností, se také začaly množit
stížnosti na úklid psích výkalů. Žádáme majitele psů, aby při jejich
venčení uvnitř obce a v nejbližším okolí uklízeli jejich výkaly. Nikdo
z nás není jistě nadšený z toho, když se mu před domem či
v záhonku takové nadělení objeví a musí je uklízet. Děkuji.

Odpady
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro letošní rok navýšit
poplatek za svoz odpadů. Poslední navýšení bylo schváleno
v roce 2012, s účinností od roku 2013, kdy byl poplatek navýšen
z částky 300,-/osoba/rok na 400,-/osoba/rok. V roce 2018 byly
celkové náklady na odpadové hospodářství v naší obci
180.167,-. V témže roce bylo vybráno na poplatcích od občanů
a místních firem, které využívají obecní systém svozu 81.168,-.
Od firmy EKO-KOM, ze které jde obcím zpětný bonus za třídění
separovaného odpadu přišla odměna ve výši 57.494,-. Zbylý
rozdíl, tedy 41.505,- doplácela obec. Náklady byly zejména za
svoz nebezpečného odpadu – 9.319,-, BIO odpadu 20.981,-,
velkoobjemového 15.283,- a v neposlední řadě komunálního a
separovaného odpadu 134.584,-. V tabulce viz. níže vidíte vývoj
tonáže jednotlivých kategorií odpadů.
ROK

komunální

2014
2015
2016
2017
2018

33,75t
27,10t
35,44t
35,41t
38,65t

velkoobjemový nebezpečný

5,26t
7,20t
5,62t
5,38t
9,86t

0,391t
0,128t
1,843t
0,381t
0,525t

BIO

14,85t
21,55t
28,94t
30,26t

Část navýšení svozu odpadů tvoří například individuální svoz
papíru a plastu od domu. Ti z vás, kdo byste měli ještě zájem o
popelnice na papír a plast, ozvěte se, máme ještě popelnice
navíc. Nutno konstatovat, že jsou k mání už jen nádoby o
velikosti 120l. S ohledem na skutečnost, že část občanů využívá
tyto popelnice, bylo vypozorováno, že sběrná místa na obci již
nejsou při současných intervalech svozu plnohodnotně využitá.

Proto dojde k jejich částečné redukci. Jedná se komodity plast
a papír. Došlo ke zjištění, že někteří z nás, co o popelnice měli
zájem, nevyužívají této služby v plném rozsahu. Tímto všechny
prosím o maximální využití těchto nádob, jelikož nám svozová
firma účtuje paušální poplatek, za odevzdané popelnice do
domů, za takto provedený svoz.
Mezi největší perličky z neukázněného třídění odpadů
v poslední době lze například zmínit vánoční stromeček
v plastovém pytli na sběrném místě u kontejneru na plasty a
papír. Konkrétně se jednalo o stříbrný smrk. Dále dřevotřísku
v kontejneru na BIO odpad či snad motorový olej, svíčky do
auta nebo baterie v popelnici na jedlé oleje! I díky této
neukázněnosti některých z nás, zbytečně rostou náklady na
likvidaci odpadů v naší obci.

Stočné
Pro letošní rok dojde i k navýšení poplatku za stočné. Částka
770,-/osoba/rok bude navýšena na 1.000,-/osoba/rok.
V loňském roce činily náklady na stočné 257.078,-. Očekáváná
skutečnost nákladů na letošní rok je 382.000,-. V těchto
nákladech jsou promítnuté tyto položky – materiál na
provozování ČOV, energie, mzdy, odpisy, prostředky obnovy
infrastrukturního majetku, ostatní provozní externí náklady –
odborně způsobilá osoba na provozování ČOV, rozbory
odpadní vody na vstupu a výstupu a také správní režie.
Očekáváná skutečnost fakturované odpadní vody je cca
10.000m3 za rok 2019. Při výpočtu celkových očekávaných
nákladů nám tedy vyjde 382.000 / 10.000 = 38,20,-/m3, kdy se
při směrném čísle počítá spotřeba 36m3/osoba/rok. Z tohoto

nám vyjde částka 1.375,-. Jelikož je nová čistírna odpadních vod
ve zkušebním provozu, rozhodlo zastupitelstvo obce o výši
1.000,-/osoba/rok.
Stále se také bavíme o neukázněnosti nás, uživatelů ČOV.
Ohledně dešťových vod, viz. článek dále a o vhazování
předmětů, které do ČOV nepatří. Stále stejná písnička. Vlhčené
ubrousky, tampony včetně plastových, barevných obalů,
vložky, ušošťoury, hadry, ponožky, fajgly, posledně lístek od
oděvu, velikosti S, viz. foto a další. Na nové technologii, kde
strojně probíhá jemné přečištění nečistot, pomocí speciální
technologie, je zde vidět velké množství zeleniny a ovoce.
Připomínáme, že zbytky zeleniny patří do BIO odpadu, nikoliv
do záchodu či dřezu.
Novou ČOV plánujeme v jarních měsících otevřít široké
veřejnosti. O termínu konání budete včas informováni.

Dešťová voda v obecní kanalizaci
Vážení spoluobčané,
Jak jste jistě zaregistrovali, podařila se téměř dokončit jedna
významnější investice v obci. Naše nová ČOV je ve zkušebním
provozu. Po letech příprav, papírování, dohadování, omezení
dopravy i nepořádku při výstavbě probíhá provoz, při kterém
se odzkouší navržené parametry i schopnost bezproblémového
provozu. Musím říct, že byť se jedná o technologii
jednoduchou, je technicky na vyšším standardu. A připravená
sloužit další léta. Budeme držet palce, ať se vydaří i poslední
fáze, onen zkušební provoz.

Nyní nás čeká ještě několik drobností. Pro nás občany ale
zásadní. První je ověření reálných nákladů, které jsou odvislé
od odpovědného chování nás, „dodavatelů“ odpadních vod.
Druhá drobnost je ověření napojení kanalizace na splaškové
vedení našich domů. Stále se objevuje zvýšený nátok dešťových
vod v období deště nebo tání sněhu. Tento fakt je u nové
technologie, řízené počítačem, velmi snadno ověřitelný.
Vzhledem k omezeným možnostem a snaze co nejméně
zatěžovat nás občany, bude nejdříve monitorován nátok
z veřejných prostranství. V případě, kdy se podaří z veřejných
prostor ověřit, že z nemovitosti splaškovou kanalizací neodtéká
naředěná odpadní voda dešťovými srážkami, nebude u těchto
nemovitostí probíhat další fáze, kterou je návštěva skupiny
zastupitelů. Ti v případě dobrovolného souhlasu majitele
nemovitosti provedou jednoduchou zkoušku napojení dešťové
kanalizace. Poslední fází bude v případě možného nesouhlasu
některých majitelů nemovitostí provedení zkoušky
z venkovních prostor zvláštní technikou. Všechny uvedené
kroky budou prováděny diskrétně a s minimálním omezením
soukromí. Jak ale jistě všichni chápete, je nanejvýš nutné
zabránit nátoku takzvaných „balastních vod“, které naředí vody
splaškové, které je pak nákladnější vyčistit. Byť by se to zdálo
jako nesmysl, je to ověřená skutečnost. Odpadní vody
v koncertovaném stavu je levnější čistit, jako vody naředěné.
Zvýšené náklady na čištění vod se pak logicky promítnou do
výše poplatku.
Pavel Chrást

Dotace pro JSDH Svésedlice
V letošním roce bylo požádáno o dotaci
na nákup dvou žebříků. Jeden žebřík,
který splňuje požární normu (21.703,-)
a jeden typický, trojdílný, zahradní
(6.450,-) spíše pro běžnější potřeby.
Celkem vyšel nákup dvou žebříků na
28.153.
Z toho
byla
28.000,poskytnutá dotace z Olomouckého
kraje, kterému tímto ještě jednou
děkujeme.

DISCO PÁRTY U Václava
Místní hospodský zve nejen všechny mladé na diskotéku, která
se bude konat v sobotu, 16. února od 19hod v místním
pohostinství. Hraje DJ Kuliš, vstup zdarma, občerstvení
zajištěno.

Poskytnuté dotace za rok 2018
K příjmům, které byly pro rok 2018 schváleny zastupitelstvem
obce na 3,137mil. nám v průběhu roku navýšily tyto příjmy
přijaté nenárokové dotace, příjmy z prodeje pozemků a
finanční dary. Jednalo se o dotaci z POV výstavba kanalizační
stoky A1-1 (stoka k nové lokalitě U Hřiště, za rybníkem směrem
nahoru k autoservisu) - 500.000,-, POV - podpora projektové
dokumentace na vodovod pro územní řízení - 300.000,-, dotaci
pro JSDH - nákup dvou žebříků - 28.000,-, dotaci z Ministerstva
zemědělství na Intenzifikaci ČOV – 7.741.000,- a na stejnou akci
1.078.000,- od Olomouckého kraje, dotaci na zrestaurování
smírčího kříže - 18.400,-, dotace z OPŽP přes MAS Bystřička na
doplnění nádob na separovaný odpad, nádoby na individuální
svoz a kontejner na BIO odpad – 194.000,-, finanční dar za
umístění v soutěži Vesnice roku - 100.000,- a přijaté finanční
dary od občanů a firem na kulturní a společenské akce v obci.
Celkově tyto dary činily 215.000,-, z toho na Den regionu
Bystřička konaného 11.8. ve Svésedlicích to bylo - 194.000,-.
Uspěli jsme také při žádosti o dotace na výstavbu dvou již
zmiňovaných chodníků. Jelikož nejsou prozatím tyto stavby
hotovy, nedošlo tedy k proplacení těchto dotací. Celkem se
příjmy za rok z původních 3.137.000,- vyšplhaly na 26.581.282,. Z toho 9.959.400,- na dotacích a darech. Celkové zhodnocení
roku bude v příštím čísle Informací, po provedeném
překontrolování hospodaření obce za daný rok, které proběhne
v měsíci únoru.
Také se nám na posledním zasedání zastupitelstva podařilo
prodat poslední stavební pozemek v lokalitě U Hřiště. V této
lokalitě bude v nejbližších dnech pokračovat stavební činnost
na inženýrských sítích. Jak na tom obec ve finále bude

z finančního hlediska dnes můžeme pouze spekulovat.
Důležitým faktorem bude, jak moc budeme úspěšní při
žádostech o dotace podaných ať už letos, či v příštích letech na
potřebnou infrastrukturu.

Odpadové centrum ve Velké Bystřici
Připomínáme možnost využití odpadového centra ve Velké
Bystřici

Úterý

15.30 – 18.00hod

Sobota

8.00 - 12.00hod

Více informací o přijímaném odpadu na www.svesedlice.cz v sekci
„Informace občanům“ nebo přímo na www stránkách Města Velká
Bystřice.

Pošta Partner v Přáslavicích oznamuje

