
2. Svratoušské zprávičky 
roku 2019 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
nastává doba dovolených a prázdnin a pro nás vyplynula samozřejmost seznámit Vás s děním v naší obci 
za 2. čtvrtletí tohoto roku. 

Navážeme na 1. zprávičky, kde jsme Vás informovali o prodeji stavebních parcel na Pasekách. 
V těchto dnech je 16 parcel prodaných a zbývající 2 čekají na schválení prodeje a podepsání kupní 
smlouvy. Prozatím se domníváme, že všechny parcely budou sloužit k výstavbě rodinných domů k 
trvalému bydlení.  
 V jarních měsících bylo provedeno zaplynování muzea, abychom zahubili dřevokazný hmyz, který 
se nám v našem objektu objevil. To jsme museli udělat do doby, než budeme pokračovat ve stavebních 
pracích a zakryjeme původní trámoví. Všechny dotace, o které jsme požádali na tuto stavbu, jsme získali. 
Přes zimu dokončíme rekonstrukci půdních prostor a na příští turistickou sezónu už otevřeme muzeum 
v plné kráse. V souvislosti s touto informací Vás samozřejmě srdečně zveme na 4. Setkání historických 
vozidel ve Svratouchu, které se uskuteční tuto sobotu 20. 7. 2019 od 9 hodin. Podrobný program 
najdete v závěru těchto zpráviček.  
   Modernizaci ČOV bude provádět firma Bulding Expert, která vyhrála výběrové řízení. V těchto 
dnech čekáme na dokončení betonových jímek. Budou sloužit jako nová technologie. Jedna z nich bude 
přizpůsobena k odloučení písku a druhá na vysrážení tuku. Obě budou vyrobeny tak, aby se jejich obsah 
nechal vybrat kapsovým jeřábem, který bude také součástí stavby. Zadržený písek a tuk se naloží na 
kontejner a odveze na skládku. Rádi bychom celou stavbu ve 4. čtvrtletí dokončili. Minule jsem psal, že 
budeme současně s modernizací ČOV provádět výstavbu sběrného dvora. Musím konstatovat, že tato 
stavba se nám zdržela. Důvodem je pochybení projektanta, který nám uvedl v zadávacích podmínkách 
špatnou výměru staveniště o 300m2 a uvedl špatnou cenu plánované haly. Z těchto důvodů firmy, které 
se přihlásily do výběrového řízení, nemohly dodržet závaznou cenu uvedenou v zadávacím řízení a 
překročily zadávací podmínky. Proto jsme výběrové řízení zrušili. V této době probíhá nové jednání mezi 
projektantem a dodavatelem montované haly, aby projekt odpovídal našim požadavkům a abychom 
dodrželi finanční prostředky poskytnuté na tuto stavbu. V opačném případě bychom všechny 
vícenáklady platili ze svých prostředků. Pokud se nám podaří přes zimu vypsat nové výběrové řízení a 
budeme úspěšní, začneme s výstavbou v roce 2020.  

Děkujeme touto cestou za včasnou úhradu poplatku za svoz TKO na rok 2019. Zároveň 
připomínáme těm, kteří to ještě neudělali, aby ho co nejdříve uhradili a nevystavovali se zbytečným 
sankcím. Činí to 650,- Kč na osobu nebo rekreační objekt. Poplatek je splatný vždy do 30. 4. příslušného 
roku. Zaplatit jej můžete hotově v kanceláři OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 
1144912329/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu. To stejné platí pro 
poplatek ze psa. U poplatku za vodné a stočné Vás také prosíme o včasnou a rychlou úhradu. Děkujeme.  
 Pro cyklostezku Svratka - Svratouch je dokončena projektová dokumentace. V těchto dnech 
zajišťuje projektová kancelář stanoviska dotčených orgánů, aby mohl stavební úřad při MěÚ Žďár nad 
Sázavou vydat stavební povolení. Abychom to neměli moc jednoduché, tak k podmínkám, které si dalo 
CHKO – mlatový povrch a cyklostezka bez osvětlení, si ještě životní prostředí v součinnosti s CHKO 
vynutilo obnovení původních tůní, které zde kdysi bývaly. Nikdo zatím nezadal parametry, jak mají být 
tůně velké a hluboké a také nevíme, kde se v nich vezme voda. To vše musí projektant zapracovat do již 
hotového projektu a teprve potom snad dostaneme souhlasné stanovisko OŽP a CHKO a můžeme zahájit 
stavební řízení.  
 Děkujeme touto cestou všem občanům za účast dne 13. 6. tohoto roku na malé, ale pro obec 
významné události na počest předání nového zásahového automobilu TATRA T815 CAS 30 Vám 
občanům obce. Jak významná tato událost byla nejen pro nás, jste si mohli odvodit z toho, jací hosté nás 
při této příležitosti navštívili. Byl zde senátor pan Petr Šilar, hejtman Pardubického kraje pan Martin 
Netolický, ale i čelní představitelé IZS PK. Vážím si toho, že se této slavnosti účastnili oba kněží církve 



římskokatolické i českobratrské evangelické a zastupitelé naší obce. Společně s nimi jsem tuto akci 
připravoval a bez jejich podpory bychom tento automobil nikdy nezískali. Přeji Vám – nám občanům 
obce, abychom toto auto využívali k těm účelům, ke kterým je postaveno, co nejméně a aby naše 
zásahová jednotka byla připravena vždy včas a účinně zasáhnout v případě, že to bude potřeba. Měli jste 
možnost seznámit se s vybavením vozidla a každý, kdo jen trošku rozumí tomu „hasičskému řemeslu“ 
musel ocenit, jak dokonalé vozidlo naše obec získala. Dnem 15. 7. 2019 započala pětiletá udržitelnost dle 
dotačních podmínek. My ale doufáme, že nám bude k plné spokojenosti sloužit další dlouhá léta.  
 V první polovině měsíce srpna by měl být dodán elektromobil NISSAN pro naši pečovatelskou 
službu. Do konce října nám bude předán dopravní automobil Ford Transit pro SDH. Výběrové řízení na 
dodávku tohoto vozu vyhrála firma THT Polička.  
 Zastupitelstvo obce rozhodlo navýšit cenu za pronájem zemědělských pozemků na 2.500,- Kč za 
1ha a 1 zemědělský rok. Důvodem je přiblížení se k cenám okolních obcí. Dosud jsme byli hodně pod 
průměrnou cenou. V podstatě jsme tak nevyužili možnosti získat větší finanční prostředky do rozpočtu 
obce. Naopak zastupitelstvo obce rozhodlo změnit nájemní smlouvy na obecní pozemky uvnitř obce 
z úplatných na bezúplatné, pronájem bude pouze za údržbu. Důvodem tohoto rozhodnutí je fakt, že 
částka vybraná za pronájem byla tak malá, že to neovlivnilo výši rozpočtu a získané prostředky ani 
zdaleka nestačily na vydané administrativní úsilí při vybírání peněz za tento pronájem. Dále je pravda, že 
jsme rádi, že se o část obecních pozemků staráte a udržujete je jako vlastní. Někteří občané využívají 
obecní pozemky bez smlouvy (haldy dřeva, kolny, parkoviště pro auta) a neplatí nic a ti, kteří mají 
uzavřenou smlouvu, platili byť málo jen proto, že to chtěli mít v pořádku. Zastupitelům se tento způsob 
zdál být nespravedlivý, a proto takto rozhodli. Prosíme proto ty, kteří mají obecní pozemky v užívání, aby 
provedli jejich přeměření dle nového mapového podkladu z katastru a doručili zákres do konce roku na 
obecní úřad, abychom mohli udělat nové smlouvy. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o bezúplatný 
nájem, doufáme, že nám sdělíte skutečnou výměru užívaného pozemku, aby v nové smlouvě byly 
pravdivé a správné údaje.  
  S politováním musím oznámit, že jsme opět nebyli úspěšní se získáním finančních prostředků na 
víceúčelové hřiště a na opravu místní komunikace na Pasekách. Budeme samozřejmě žádat znovu.  
 Jménem Římskokatolické farnosti Svratka Vám chceme touto cestou poděkovat za vstřícnost a 
finanční podporu při plánované opravě kaple sv. Jana Nepomuckého ve Svratouchu. Každou domácnost 
v naší obci navštívila určená dvojice s kasičkou a poprosili Vás o finanční příspěvky. Díky Vašemu zájmu 
se k dnešnímu dni vybrala částka 106. 190,- Kč. Obec na tu akci dala finanční dar 40.000,- Kč. Srdečně 
Vám všem děkujeme.  

 
 
 
 
 
Děkujeme Vám za Vaši 
přízeň a přejeme Vám 
krásné léto a 
dovolenou.  
 
Jiří Socha, starosta obce 


