1. Svratoušské zprávičky
roku 2021
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
přicházíme za vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době nástupu dlouho očekávaného jara. Věříme, že jste prožili
spokojeně v kruhu rodinném svátky jara – Velikonoce.
Mnozí z vás již vědí a ostatním oznamujeme, že kanceláře obecního úřadu byly z důvodu plánované rekonstrukce
budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice přestěhovány do budovy Domu klidného staří č. p. 15 do přízemního bytu
č. 102. Označený zvonek je u hlavních vchodových dveří do objektu. Telefonické kontakty i úřední hodiny zůstávají stejné.
Děkujeme za pochopení. K této akci rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice již proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavby začátkem tohoto roku. Nyní čekáme na nabytí právní moci celého aktu a na případné připomínky
nadřízeného orgánu IROP (Integrované regionální operační pracoviště) k provedenému řízení. Pokud vše bude v pořádku
a nikdo z účastníků se neodvolá, tak bychom mohli cca po 15. 4. 2021 uzavřít smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem,
předat staveniště a zahájit stavbu. Rádi bychom, aby volby do Zastupitelstva obce Svratouch, které budou na podzim roku
2022, už proběhly v nových prostorách obecního úřadu. V této souvislosti chci ještě poděkovat všem, kteří nám pomáhali
se stěhováním obecního úřadu, pracovníkům obce, pracovníkům na veřejně prospěšné práce a hasičům, kteří s námi
strávili dvě páteční odpoledne ve svém volnu a pomohli s těžkým vybavením. Pro informaci uvádím, že oba lodní
kontejnery, které jsme zakoupili a které jsou umístěny u dílny VHJ, jsou zaplněné.
Požádali jsme o dotaci na zateplení budovy základní a mateřské školy. Součástí musí být rekuperace vzduchu
v jednotlivých třídách, bez které bychom na dotaci nedosáhli. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku bude vyhlášena ještě 2. výzva bez
rekuperace, o kterou se budeme také ucházet. V případě, že budeme úspěšní, tak 1. podanou výzvu zrušíme. O výsledku
Vás budeme informovat v dalších zprávičkách.
Dále máme podány žádosti o víceúčelové hřiště a opravu komunikace na Pasekách. Obě akce jsou zařazeny
v systému a čekáme na vyhodnocení. Rovněž žádost na dotaci na cyklostezku Svratka – Svratouch byla včas podána a do
konce dubna bychom měli znát vyhodnocení. Vše nasvědčuje tomu, že vzhledem k alokovaným finančním prostředkům na
tento dotační titul bychom mohli být úspěšní.
Ve zpravodaji jsme vás informovali, že se pokoušíme zlegalizovat úložiště biologického odpadu – kompostárnu.
Dle posledních informací bohužel nebude vyhlášen program na podporu komoditních kompostáren. Až v polovině roku
2022 by měl být vyhlášen dotační titul na výstavbu klasických kompostáren malého rozsahu, o který se budeme ucházet.
Ten spočívá v tom, že plocha kompostárny musí být zpevněná, vodotěsná s odvodní jímkou výluhových vod a celý objekt
musí být oplocen. Výhodou je, že můžeme požádat i o přehrnovač kompostéru, který se pohybuje v ceně cca 1,5 – 2 mil.
Kč. Nyní musíme poptat účastníky řízení, zda se stavbou v dané lokalitě souhlasí, abychom zbytečně neutratili finanční
prostředky za projektovou dokumentaci. O dalším postupu vás budeme určitě informovat. Máme potvrzenou dotaci na
pořízení domovních kompostérů, kterou pro nás zajistilo SOMH Hlinecko. V této době probíhá výběrové řízení na
dodavatelskou firmu kompostérů a v 2. polovině roku byste je mohli obdržet. Zastupitelstvo obce na svém zasedání musí
rozhodnout, zda 15 % spoluúčast uhradíme z rozpočtu obce, nebo si ji budete doplácet sami. Prozatím neznáme pořizovací
hodnotu kompostéru, protože není vybrán dodavatel.
Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit
vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby
pravidelně, nejlépe v týdenních intervalech, prověřovali zdravotní stav svých lesů, zpracovávali a asanovali veškeré dříví
atraktivní pro rozvoj podkorního hmyzu (vývraty, zlomy) a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi
a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich
včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních
pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.
Připomínáme vám úhradu poplatku za svoz TKO za rok 2021. Je to 650,- Kč na osobu trvale hlášenou v obci nebo
na rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 4. 2021. Zaplatit jej můžete hotově v kanceláři OÚ, složenkou nebo
bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu.
Také upozorňujeme chovatele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psa do 30. 4. 2021. Lze ho uhradit stejným způsobem
jako poplatek za svoz TKO. Je to 200,- Kč za psa. Vzhledem k tomu, že je tento poplatek v naší obci stále tak nízký,
považujeme za slušnost, aby každý majitel psa uklízel po svém mazlíčkovi psí exkrementy a nenechával ho volně pobíhat
po obci.
Děkujeme touto cestou občanům naší obce za včasnou úhradu vodného a stočného za 2. polovinu rok 2020.
Budeme se snažit pro příští roky v co největším počtu přejít na elektronický systém platby a pokusíme se i postupně najet
na elektronický odečet vodoměrů. Ten bude spočívat v tom, že nevyhovující vodoměry budeme nahrazovat již novým
typem, který lze odečíst na dálku mimo budovu. To znamená, že správce vodovodu by již nemusel nutně docházet do
každého obydlí, ale stav vodoměru si načte zvenku objektu. Případné nesrovnalosti v množství odebrané vody, které by
svědčily o porušení plomby, budeme řešit individuálně. Cena za vodné a stočné pro rok 2021 zůstává stejná. To je vodné

21,- Kč /m3 a stočné 29,- Kč/m3, celkem 50,- Kč/m3. Občané, kteří nemají obecní vodu a nemají vodoměr na vlastní vodě,
budou platit paušální částku stočného 1.000,- Kč na osobu nebo rekreační objekt.
Obec Svratouch podepsala smlouvu s firmou Zásilkovna s.r.o. Do konce dubna 2021 by měl být u budovy Domu
klidného stáří, Svratouch 15, umístěn Z – BOX a během května by měl být uveden do provozu. Poté budete moci začít
využívat tohoto automatu k doručování zásilek touto přepravní službou.
Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.registrace.mzcr.cz se mohou senioři a chronicky nemocní občané
registrovat na očkování proti COVID – 19. Od poloviny dubna 2021 by to mělo platit pro občany nad 65 let. Nabízíme vám
pomoc s registrací do tohoto systému. Volejte na tel. 603 325 913 paní Janě Kaštánkové. V případě, že nemáte jak se
dopravit do očkovacího centra na očkování, poskytuje naše pečovatelská služba možnost dopravy.
V těchto dnech probíhá sčítání lidu, domů a bytů v České republice v roce 2021. Do 11. května můžete vyplnit na
internetových stránkách www.scitani.cz online formulář. Stejně jako v případě registrace očkování vám také nabízíme
pomoc. Volejte na tel. 603 325 913 paní Janě Kaštánkové. Jestliže nevyplníte elektronický formulář, navštíví vás sčítací
komisař České pošty a obdržíte formulář v listinné podobě. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.
Dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil v účinnost hned 1. ledna letošního
roku a který, spolu s dalšími předpisy, od základu mění zaběhlé postupy pro nakládání. Reaguje tak na již neudržitelný stav,
kdy téměř polovina komunálních odpadů v zemi je ukládána na skládky. Nová legislativa nutí obce i nás všechny k
maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných materiálů. Postupně se totiž bude
navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat limit
pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR
recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných
odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“. Z těchto důvodů musí
jednotlivé obce, tedy i Svratouch, nejpozději v letošním roce přehodnotit a případně upravit svůj systém odpadového
hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy vyhověl a zároveň nezatížil obecní rozpočty nebo jednotlivé
poplatníky. Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce. V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový
zákon o odpadech také postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v
roce 2021 až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí slevu, která letos činí 500 Kč
za tunu v případě, že se obec vejde do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento
limit pro rok 2021 činí 200 kg za obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg v roce 2029).
Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v
daném roce čerpat. Překročí-li obec povolený limit (200 kg v letošním roce), stoupne poplatek za uložení odpadu na
skládku (letos tedy na 800 Kč za tunu), což už je poměrně dost. Jestliže se naší obci a nám všem podaří v budoucích letech
třídit (zejména bioodpad a další druhy separovaného odpadu) ještě více, zlepšovat využitelnost vytříděného odpadu a
postupně tak dál snižovat celkové množství odpadů, které končí na skládce, můžeme využít tzv. třídicí slevu, kterou nový
zákon o odpadech přináší, např. i po celý rok. Nic jiného nám vlastně ani nezbývá. V opačném případě a bez dalších nových
opatření reálně hrozí, že se celý systém odpadového hospodářství bude obci dále prodražovat. Nejde samozřejmě zdaleka
jen o stránku finanční. To, jak se dnes budeme k odpadům a přírodě chovat, pocítíme v budoucnu nejen my, ale i naše děti
a vnoučata. Z toho vyplývá, že je v zájmu každé obce, aby měla do budoucna přesný přehled o tom, kolik odpadů na
skládku ukládá. V průběhu letošního roku totiž bude muset každá obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem i
zkušenostem ostatních samospráv, zvolit pokud možno ten nejvhodnější systém nakládání s odpadem včetně s tím
spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit je novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne
jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu. Z tohoto důvodu obce přistupují k zavedení
evidenčního systému odpadových nádob. Je nutné získat lepší přehled o počtu a objemu nádob obsloužených při
jednotlivém svozu. Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové a plechové) na směsný komunální odpad
užívané občany, (nikoli podnikateli). Žádáme tímto vlastníky nádob o spolupráci a označení popelnic číslem popisným
(nebo evidenčním) do středy 21. dubna 2021. V tento den dojde k pravidelnému vyvážení odpadu v naší obci firmou
Technické služby Hlinsko. Prosíme vás, abyste poté neuklízeli prázdné popelnice a ponechali je před svými
nemovitostmi. Pracovnici VHJ – p. Stanislav Buchta a p. Jiří Mládek provedou postupně od horního konce obce
očipování nádob. V případě, že vaší popelnici dochází životnost, doporučujeme vám popřemýšlet o nákupu nové před
čipováním. Upozorňujeme, že nádoba neoznačená číslem popisným (nebo evidenčním), nemůže být očipována a v
následujícím období ani svážena. Má-li domácnost odpadových nádob více, budou očipovány všechny. Doporučujeme
však přehodnotit, zda vše, co ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem. Dle všeobecné
praxe se počítá 1 nádoba pro 4 osoby při 14denním svozu. V případě problémů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Jakmile budou nádoby očipovány, proběhne při dalším svozu zaevidování nádob do systému. Poté již bude možno
nádoby po jejich výsypu z ulic zase normálně uklízet tak, jak jsme zvyklí. Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby
fyzické či právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami
Hlinsko a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo tam (kontakt: Vendula Danielová, 469 326 558, 777
915 970, e-mail: danielova@tshlinsko.cz).
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme Vám krásné jaro.
Jiří Socha, starosta obce

