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Milé sousedky, milí sousedé,
8.3.2017 v tento den bylo schváleno zadání studie provedení
stavby vodovodu v naší obci. O téměř tři roky později, a to
v pátek 24. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci ve výši
63,75% na naši stavbu vodovodu z dotačního programu
Státního fondu životního prostředí. V tomto mezidobí jsme
pracovali na výběru varianty zhotovení vodovodu. Dále bylo
potřeba vypracovat projektovou dokumentaci. Souhlasy
majitelů dotčených stavbou. A věřte tomu, ne všichni se
stavbou vodovodu na svém pozemku souhlasili. Jednalo se o
dva majitele na přiváděcím řadu. Tento řad vede přes tři
katastry. Velká Bystřice, Přáslavice a Svésedlice. Nejen

z tohoto důvodu se musela část projektové dokumentace
předělávat. Měli jsme negativní připomínku od místního
občana s umístěním budoucího vodojemu a spousty dalších a
dalších problémů. Ať už s neexistující dokumentací stávajících
inženýrských sítí (dešťová kanalizace) či s jejich uložením.
Každá síť, elektřina, plyn, telefon, kanalizace, ať už dešťová či
splašková má svoje ochranné pásmo, do kterého vás
provozoval této sítě nepustí uložit další síť a tou je námi
zamýšlený vodovod. Další záležitost, kterou nesmíme
opomenout je cena plánované stavby. Jelikož se jedná o velkou
zakázku, na výběr zhotovitele jsme si najali firmu. Konkrétně se
jednalo o firmu VIA Consult a.s., která nám nabídla nejnižší
nabídkovou cenu na zhotovení výběru dodavatele. Výběr
probíhal na dvě kola. Veřejně na profilu zadavatele, tudíž se
mohl soutěže zúčastnit téměř kdokoliv se zkušenostmi ve
výstavbě vodohospodářských staveb. V prvním kole museli
uchazeči prokázat odbornou způsobilost, že jsou schopni
stavbu realizovat a mají s obdobnými stavbami zkušenosti. Do
druhého kola postoupily tři firmy. Byly zaslány nabídky od
„Společnost Vodovod Svésedlice: VHS stavby + BAK“, kde jsou
ve sdružení firmy, vedoucí sdružení - VHS stavby a.s. a BAK
stavební společnost, a.s. Nabídková cena 45.384.975 Kč. Další
nabídka byla od firmy VPK Suchý, s.r.o., za nabídkovou cenu
48.000.936 Kč a třetí nabídka byla od „Sdružení Svésedlice –
2019“, kde jsou ve sdružení firmy jako vedoucí sdružení - INSTA
CZ, s.r.o., Myfa Olomouc, s.r.o. a LB 2000, s.r.o. za nabídkovou
cenu 43.543.383 Kč.
Jen pro vaši představu, pokud si vezmeme v potaz nejnižší
nabízenou cenu realizace, vyjde nám částka cca 193.526 Kč na
jednoho připojeného obyvatele. Každý si tedy umíme
jednoduše vypočítat na kolik vyjde připojení na vodovod
daného domu. Bohužel se čím dál častěji setkávám s otázkou,
jak to s vodovodem vypadá. Kdy začneme realizovat a

podobně. Důvod je jednoduchý. Někteří naši spoluobčané jsou
i nyní bez vody. Nejde jen tedy o problém suchého léta.
Realizace stavby proběhne pouze za dotační podpory, o kterou
momentálně žádáme. Prvotní informace byly takové, že
bychom měli vědět ve druhém kvartále roku 2020 verdikt, jak
naše žádost dopadla. Vše je trochu jinak. Dále si dovolím
zveřejnit článek přímo ze zdroje SFŽP…

O dotace na vodovody a kanalizace je
rekordní zájem. Poptávka převážila
nabídku o více než 6 miliard korun
Do páteční půlnoci (31.1.) mohli starostové obcí zažádat o
dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, čistírny
odpadních vod i budování kanalizací. Skončila totiž dotační
výzva, na kterou vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí
poslední 2,5 miliardy korun z národních peněz. Skoro jsem
tomu zájmu nemohl uvěřit, starostové měst a obcí přistupují k
boji se suchem s velkým nasazením, celkem doputovalo na
Státní fond životního prostředí ČR neuvěřitelných 330 žádostí s
požadavkem na dotace ve výši 8,8 miliard korun. To je víc než
trojnásobek naší alokace,“ hodnotí ministr Brabec. Konkrétně
přišlo 183 žádostí s požadavkem dotace ve výši 6 mld. Kč na
stavby kanalizací a čistíren odpadních vod, 55 žádostí s
požadavkem dotace 1,5 mld. Kč na intenzifikaci čistíren a 92
žádostí s požadavkem o dotace ve výši 1,3 mld. Kč bylo na
stavby vodovodů a vodárenských přivaděčů. Obce potřebují
řešit přívody pitné vody co nejrychleji, proto jejich žádosti o
dotace na vodovody vyhodnotí Státní fond životního prostředí
ČR přednostně během února (standardně se žádosti posuzují
ve lhůtě 3 měsíců). Schválené žádosti by tak mohl ministr
životního prostředí Richard Brabec podepisovat již v polovině
března. „O financování kvalitních projektů, které se nevejdou do
alokace právě uzavřené výzvy, budeme jednat v rámci rezortu a

samozřejmě hledat peníze, jak projekty zafinancovat, řešení
sucha je pro nás naprostou prioritou,“ dodává ministr Brabec.
Konar Lubomír, starosta obce

Alois Jirásek čestným občanem Svésedlic
Ze starého tisku

Bohuslav Ohera

Prodejna smíšeného zboží a hospoda
S více jak měsíční odmlkou se nám opět otevírá prodejna
smíšeného zboží a hospody. V nedávné době jsme se byli
podívat v obci Dobrochov na Prostějovsku, která si obchod a
hospodu provozuje sama. Chtěli jsme znát dojmy i názory. Jak
starosty obce, účetní, tak samotné zaměstnankyně, která je jak
v obchodě, tak i v hospodě zaměstnána. I na základě této
zkušenosti jsme si obě provozovny rozhodli provozovat sami –
za obec. O této variantě jsme se bavili již delší dobu a tato
myšlenka se nakonec stane realitou. Dřívějšího otevření se
dostane hospodě. Konkrétně v sobotu 15.2. od 17hod.
Personálně zde bude obsluhovat Petra Šimková, která se jako
jediná nabídla nám tento problém vyřešit. Otevírací doba nyní
do odvolání bude pátek, sobota a neděle. S příchodem léta
bychom rádi měli otevřeno i v týdnu.
PÁTEK

18.00

20.00

SOBOTA A NEDĚLE

17.00

20.00

V případě, že bude hospůdka hojně navštívena, bude otevírací
doba samozřejmě prodloužena. Zda hospůdka je či není hojně
navštívena závisí čistě na obsluze.

Obchod se smíšeným zbožím otevřeme v pondělí 17.2. od
7hod. Tuto provozovnu bude mít na starosti Ludmilaa Prečová,
která se také jako jediná nabídla nám tento problém
s personálním obsazením v obchodě vyřešit. Otevírací doba
bude
PONDĚLÍ – PÁTEK

7.00

9.00

S odstupem času bychom rádi zhodnotili, jak se provozovnám
daří. Jaká je návštěvnost, jak jsou spokojení návštěvníci, ale i
jak jsme na tom po finanční stránce. Za měsíc, dva, tři, možná
půl roku. Jde nám zejména o zachování těchto služeb v obci a
budeme rádi, když nebude muset obec finančně dotovat jejich
chod. Vše záleží jenom na návštěvnosti nás, potencionálních
zákazníků.
Pokud budete mít někdo jakoukoliv připomínku, námitku,
stížnost, neváhejte se o ní s námi podělit. Ať se jedná o otevírací
dobu, sortiment, nastavené ceny a podobně. Samozřejmě
tomu možná budeme také čelit, ale není nic smutnějšího než
psát anonym do pivovaru, se stížností na kvalitu piva v naší
hospodě a podobně, jako tomu historicky bylo. Na druhou
stranu je potřeba si celkově uvědomit, že žijeme v malé
vesničce jménem Svésedlice. Tomu si myslím také odpovídá
nastavená otevírací doba, bude tomu odpovídat nabízený
sortiment, nastavené ceny a spousta dalších okolností.
V případě, že budou služby prosperovat nebudeme se bránit
případným změnám. Může nám také nastat opačná situace,
kdy zisk z prodeje služeb v těchto dvou provozovnách
nepokryje provozní náklady a budeme ve ztrátě. Samozřejmě
budeme každou provozovnu evidovat zvlášť, takže budeme
vědět, jak jsme na tom v obchodě a jak v hospodě. V tomto
případě by poté bylo na zvážení, zda je zastupitelstvo obce
ochotno finančně dotovat chod těchto provozoven a případně
do jaké výše.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Ve 14.30 začne bláznivá show. Zábavný animační program plný
barev, písniček, her a soutěží.

Investiční, dotační záměry na rok 2020
650. první písemném zmínky obce – dne 8.8. plánujeme
uspořádat oslavy k výročí 650. let obce. Na tuto akci žádáme o
dotaci na Ministerstvo kultury, které podporuje takováto
výročí. Na stejnou akci žádáme o finanční podporu na
Olomoucký kraj.
Nátěr fasády kaple sv. Františka a Tomáše z Assisi – jelikož jsou
na plánu v letošním roce dvě významné události, rádi bychom
oživili nátěrem fasádu zdejší kaple. Zde žádáme o finanční
podporu na Olomoucký kraj z Programu památkové péče.
Komunikace „Průmyslová“ – z loňského roku jsme si přesunuli
úspěšnou žádost o dotaci z MMR na nový povrch komunikace
„Průmyslová“. Jedná se o nový asfaltový povrch komunikace.
Od lípy, kolem firmy Havel Composites CZ, dále kolem firmy DZ
Carbon, až po autoservis a firmu Trikoma.
Parkovací místa – z Programu obnovy venkova žádáme o
rozšíření parkovacích míst v obci. I přes skutečnost, že se
v posledních letech v obci vybudovalo několik vyhrazených
parkovacích stání, stejně pořád jich nemáme dosti a aut
každým rokem přibývá. Prosíme tímto spoluobčany, pokud je
to jen možné, aby využívali v maximální možné míře své
soukromé pozemky a prostory (garáže, garážová stání,
odstavené plochy, vjezdy, dvory, zahrady a podobně) pro
parkování svých vozidel.

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů – bude podána žádost
na kompletní zásahové obleky (přilba, rukavice, oblek, kalhoty
a boty).
Technické zázemí obce – projektová dokumentace – budeme
žádat na projektovou dokumentaci na technické zázemí obce.
Zázemí by mělo být v budoucnu vybudováno na ploše bývalé
čistírny odpadních vod.
Zeleň – na 11. zasedání zastupitelstva byla přednesena
soukromá žádost na výsadbu zeleně na obecních pozemcích.
Zastupitelstvo obce schválilo výsadbu na obecních pozemcích.
Konkrétně jde o čtyři místa výsadby. U parkovacích míst
směrem do Zmol, výsadba místo pokácených jehličnanů před
RD č.p. 39, výsadba v lokalitě U Hřiště. Kolem retenční nádrže a
přístupového chodníku z ulice ke hřišti. Mělo by se jednat o
výsadbu stromů z Národního programu životního prostředí z 9.
výzvy, kam bude žádost o podporu výsadby podána. Na
výsadbu stromů budu zpracován odborný posudek, který bude
poté předložen zastupitelstvu obce ke schválení s výběrem
vhodných listnatých dřevin.
Program obnovy venkova – podpora venkovských prodejen –
z této dotace jsme v roce 2019 obdrželi 30.000,- na částečnou
úhradu elektrické energie a plynu v místním obchodě
smíšeného zboží. Jelikož si nyní plánujeme obchod provozovat,
dotace se vztahuje i na mzdové náklady včetně odvodů
zaměstnanců provozovny smíšeného zboží. Je zde však horní
limit případné dotace a to je 100.000,-.

Odpadové hospodářství v roce 2019
Zastupitelstvo obce se v loňském roce 2019 rozhodlo navýšit
poplatek za svoz odpadů na 500,-/osoba/rok. Jelikož došlo
k navýšení poplatku v průběhu roku, byla částka v loňském
roce vypočítána na 475,-/osoba/rok. Vyhláška nabyla účinnosti
1.4. a bylo tedy spočteno – 9 měsíců (nová sazba) x 500/12 + 3
měsíce (původní sazba) x 400/12 = 475,-/osoba/rok. V letošním
roce je tedy poplatek stanoven na 500,-/osoba/rok.
V přiložené tabulce je vidět srovnání s předchozími roky
v tonáži odpadů. Asi největším problém je aktuálně ukládání
BIO odpadu, kdy nám ukončila svou činnost kompostárna
Flenexa, která sídlila v Přáslavicích. Doprava BIO odpadu tedy
byla kousek a uložení bylo za 350,-/t. V současné době je
nejbližším možným řešením RESTA s.r.o. Nejenže dojezdová
vzdálenost je daleko větší, ale také cena za uložení odpadu je
520,-/t! Nemalou složkou BIO odpadu jsou větve. Poprosíme
tedy o ukládání větví na plochu za rybníkem, kolem potoka.
Plocha bude označena cedulí. Zde poté dojde k likvidaci těchto
větví. Kompletní náklady za odpadové hospodářství byly v roce
2019 - 281.016,-, vybráno na poplatcích od občanů a firem
zapojených do našeho svozového systému 108.543,-, odměny
za třídění od firmy EKO-KOM – 70.489,- a doplatek za obec tedy
činí 101.984,-. Plánujeme jednat o novém výběrovém řízení na
svoz odpadů z naší obce a možná se nám dostane lepší ceny.
Bohužel situace na trhu je taková, že v budoucnu nás čeká další
navyšování cen skládkovného z důvodu nařízení, kdy nebude
možné ukládat komunální odpad bez předchozího vytřídění,
tak jako tomu jsme zvyklí dnes. Kdy auto sveze celou obec a

jede rovnou na skládku do Mrskles. Aby obec na svoz odpadů
nedoplácela, musel by poplatek činit cca 953,-/osoba/rok.
ROK

komunální

2016
2017
2018
2019

35,44t
35,41t
38,65t
39,60t

velkoobjemový nebezpečný

5,62t
5,38t
9,86t
12,32t

1,843t
0,381t
0,525t
0,179t

BIO

21,55t
28,94t
30,26t
55,61t

Konar Lubomír, starosta obce

Víte, že …
máme nový design webových stránek www.svesedlice.cz

Termíny akcí 2020
12. zasedání zastupitelstva obce

12.2.

Otevření hospody U Lípy

15.2.

Otevření smíšeného zboží

17.2.

Maškarní ples pro děti

23.2.

Hasičský ples

29.2.

Turnaj ve stolním tenise

7.3.

Slib
obecního radního ve Svisedlicích
Slibuji na místě přísahy Jeho coby apoštolskému veličenstvu
Františku Josefu z Boží milosti císaři Rakouskému jakož i
jeho dědicům věrným a poslušným býti zákony přímě
zachovávati a povinnosti mně se obecnímu radnímu příslušící
svědomitě plniti.
Spurný František, radní

Podepsaný slib byl od radního podepsanému složen
Ve Svisedlicích 19. února 1892
Frank František, starosta

Přepis z originálu. Podpisy jsou autentické
Bohuslav Ohera

