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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

AKTUÁLNÍ TÉMA - STOČNÉ
S vybudováním splaškové kanalizace přišla ruku v ruce také povinnost
platit za tuto službu stočné. Donedávna
to byl symbolický poplatek 55 Kč,
který sotva pokryl náklady na povinné
rozbory odpadních vod, deratizaci,
elektrickou energii pro čerpací stanici
za statkem a nějakou drobnou opravu
propadlé kanálové mříže. Když však
bylo potřeba opravit celou zborcenou
vpusť, peníze ze stočného rozhodně
nestačily. O rezervě na nějaké zásadnější opravy a rekonstrukce nemohlo
být ani řeči. Přitom je zřejmé, že

agresivní splaškové vody a další vlivy
postupně poškozovaly kanalizační
potrubí natolik, že jednou bude nutná
celková rekonstrukce. Potvrdilo se
to po nedávném vypláchnutí potrubí
a provedení kamerových prohlídek.
Zjištění jsou alarmující. Například některá místa ve Vyhnálovské ulici hrozí
zřícením a s opravou se nemůže otálet
(viz foto). Předběžný hrubý odhad
potřebných nákladů mluví přibližně
o dvou mil. Kč. Symbolické stočné
rezervu nevytvořilo a dotace se na
tento účel neposkytují.

Aby nedošlo k podobné situaci
u kanalizací a vodovodů, které se
v současné době budují, stanovily
si instituce poskytující dotace v této
oblasti striktní podmínku, že vodné
či stočné musí být v takové výši, aby
se vytvářela dostatečná rezerva na budoucí opravy a obnovu těchto zařízení.
Nebude-li tato podmínka ze strany
obce dodržena, bude nařízeno vrácení
dotace. Jinak řečeno – do stočného
musí být kromě provozních výdajů
započítány i účetní odpisy, což je
v našem případě cca 650 tis. Kč (celkové náklady na provoz kanalizace, včetně uvedených odpisů, byly v roce 2011
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ve výši cca 1,4 mil. Kč). Díky tomu
vzniká fond, z něhož se uhradí oprava
či výměna porouchaných čerpadel
a dalších součástí kanalizace, aniž by
to dodatečnými výdaji občany zatížilo.
Protože provozovatelem kanalizace je
obec samotná, neodchází nic z vybraného stočného ve prospěch nějakých
nadnárodních společností ovládajících
oblast vodního hospodářství, nic do
státního rozpočtu, nevytváří se žádný
zisk v něčí prospěch. Co si našetříme,
budeme mít.
Možná že někdo stále tvrdí, že
jsme kanalizaci nepotřebovali a že
bychom se bez ní ještě dlouho obešli.
O nepravdivosti takového tvrzení
svědčí skutečnost, že denně odteče ze
Skrbeně v průměru téměř 95 tisíc litrů
znečištěné vody. Na každého občana
vychází 31,5 m3 ročně. To je několik
cisternových aut. Kam tato znečištěná
voda doposud odtékala? Do několika málo žump poctivě vyvážených,
v naprosté většině však do septiků
s přepadem do kanalizace, někdy
dokonce přímo do ní. Co se neztratilo
netěsnostmi potrubí odtékalo v příkopech kolem obce. Zlepšení v nich je
nyní na první pohled patrné. Zde si
dovolím osobní vzpomínku. Neudělal
bych to, kdybych si nemyslel, že se
dá zobecnit. Před léty mi jeden kolega, rodilý Olomoučan, vyprávěl, jak
šel se svými dvěma malými syny na
procházku kolem Bystřičky. Řekl mi
tehdy toto: „ Představ si, neměl jsem
odvahu říci klukům, že jsme se v jejich
věku v Bystřičce koupávali. Když vidí,
jak je teď špinavá, bylo by jim to určitě
moc líto.“ Až dobudování kanalizací
a čističek situaci zlepšilo.
Jak je to se sazbou stočného? Ve
výpočtech souvisejících s podáním
a přiznáním dotace jsou nastaveny
vzorce, z nichž kromě jiného vyplyne
závazná sazba stočného na příslušný
kalendářní rok. Tato cena se navíc
každoročně povyšuje o inflaci roku
předchozího. Odchýlit se od ní můžeme maximálně o 10 %. Není to ale
automatická možnost stanovit cenu na
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úrovni 90 % závazné sazby, ale z důvodu eliminace možných nepřesností
v odhadu inflace apod. Rozhodneme-li
se vybírat stočné menší než 90 % závazné sazby aniž bychom zajistili plné
financování provozu a odpisů, vrátíme
část nebo i celou dotaci. Stočné v roce
2011 stanovila obec na úrovni 90%
závazné sazby. Níž jít nemohla a jak
se ukázalo, příjmy a výdaje byly v rovnováze. V letošním roce však musíme
počítat s nárůstem některých položek
a proto je sazba stanovena na 44,44
Kč/m3, což je 92,8 % závazné sazby.
Pro výpočet paušální platby na osobu
a rok ovšem není použito plné množství stanovené zákonem o vodovodech
a kanalizacích pro tento účel, tedy
35 m3, ale pouze podíl vypočítaný na
základě měření skutečného celkového
množství splaškové vody v uplynulém
roce, tedy 31,5 m3. Roční stočné tak
činilo vloni 1.332 Kč, letos je 1.400
Kč. Bohužel, k tomu je nutno připočítat DPH podle aktuální sazby (vloni
10%, letos 14%).
Slýchávám, že nikde v okolí se
takové stočné neplatí. Není to pravda.
Musíme se ovšem srovnávat s obcemi,
které postavily kanalizaci v posledních
letech a ze stejných dotačních zdrojů
(jiné zdroje už ani nejsou). V našem
okolí je to například Střeň, kde vybírají
bez rozdílu paušální částku 1.440 Kč
na osobu a rok. Zatím nejsou plátci
DPH, což jim ovšem nemusí vydržet.
Pňovice mají sazbu 46,- Kč/m3 a začali
vybírat podle vodoměrů na vodovodních přípojkách. Brzy však zjistili
výrazné rozdíly mezi množství vody
odebrané z vodovodu a množstvím
body, která dotekla na čistírnu a teď
to obtížně řeší.
Ze vzájemných telefonátů se
starosty obcí, které kanalizace právě
dokončují vím, že jsou na tom úplně
stejně.
Obce, které mají kanalizaci z dřívějších let, nárůst stočného v nějaké míře
tak jak tak stejně nemine. Například
v Nákle zjistili, že jim na provoz chybělo ročně 500 tis. Kč a byli nuceni stočné

zvýšit, zatím jen na 800 Kč, avšak bez
rozdílu paušálním poplatkem.
Proč paušální placení? Je pro to
několik důvodů. Především naprostá
většina domů ve Skrbeni má dva zdroje
vody – vodovod a vlastní studnu. Mnozí z vodovodu dokonce neodeberou ani
litr a mají ho jen jako rezervu. Jaký
smysl by měl takový odečet vodoměru
pro výpočet stočného? A vodoměr na
čerpadle ze studny nemá nikdo. Dalším
argumentem je to, že většina nákladů
vzniká bez ohledu na množství vody,
které systémem proteče. S množstvím
vody souvisí pouze elektřina pro čerpadla a dmychadla, chemikálie apod.
Odpisy však vycházejí z ceny stavby
a ta je daná, rozbory se musí provádět
v určených intervalech, ať už protéká
maximum nebo minimum, obsluha na
čistírně dohlíží na provoz trvale, atd.,
atd. Není tedy pravdivé tvrzení, že „zaplatím jen za to, co vypustím“. Stejně
jako v mnoha jiných případech jsme
„na jedné lodi“ a na jejím provozu se
musíme společně podílet.
Tomáš Spurný, starosta

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na svém
zasedání 30. ledna toto usnesení:
Usnesení 1/12/2012
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení, průběhu akcí
a rozpočtových změnách provedených
v závěru roku 2011.
Usnesení 2/12/2012
ZO schvaluje zveřejnění záměru
prodat část pozemku p.č. 273/6 – ostatní ploch av k.ú. Skrbeň vlastníkům
sousedního domu č.p. 269.
Usnesení 3/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti
o příspěvek Olomouckého kraje na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární
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techniky a nákup věcného vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů
(celkové předpokládané náklady jsou
30 000 Kč).

pro MAS Moravská cesta ( Litovelsko – Pomoraví) o.s. ve výši 15 Kč
za občana obce podle stavu ke dni
1. 1. 2012.

Usnesení 4/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Hlavní“.

Usnesení 11/12/2012
ZO pověřuje starostu poptáním
vypracování studie parkovacích míst
v obci.

Usnesení 5/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na pořízení územního plánu obce.
Usnesení 6/12/2012
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj na rekonstrukci oplocení
hřbitova.
Usnesení 7/12/2012
ZO souhlasí s přípravou žádostí
o dotace prostřednictvím MAS Moravská cesta na půdní vestavbu hasičské
zbrojnice a na prodloužení chodníků
v ul. Jos. Fialy + parkoviště a odstavné
plochy v ul. Vyhnálovská.
Usnesení 8/12/2012
Cena za 1 m3 odvedené odpadní
vody se pro období od 1. 1. 2012 stanovuje ve výši 44,44 Kč + DPH.
Množství odvedené odpadní vody
se na základě měření v předchozím
roce stanovuje na 31,5 m3/osobu a rok.
Stočné pro rok 2012 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody
činí 1.400,- Kč/osobu a rok + DPH.
Stočné placené paušální částkou se
nevybírá za děti narozené v příslušném
kalendářním roce.
Usnesení 9/12/2012
ZO schvaluje poskytnutí daru pro
Linku bezpečí ve výši 2.100 Kč.
Usnesení 10/12/2012
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku

Usnesení 12/12/2012
ZO souhlasí s navrženým řešením
parkovacích míst a odstavných ploch
v ulici Vyhnálovská u křižovatky
s ulicí Hlavní (8 parkovacích míst +
zpevněná plocha pro kontejnery na
tříděný sběr).
Usnesení 13/12/2012
ZO souhlasí s navrženým řešením
prodloužení chodníku a vytvoření místa pro parkování na jižním konci ulice
Jos. Fialy – dlažba zámková, šedá, bez
barevného odlišení vjezdů.
Usnesení 14/12/2012
a) ZO schvaluje, aby při zadání
územního plánu obce a zpracování
jeho dalších etap byly akceptovány
tyto návrhy:
- plocha mezi ulicí Za Humny a
U Trati bude navržena jako zastavitelné území
- využití plochy mezi ulicí Dvorská
a zahradami ulice Hynkovská nebude
navrženo tak, aby bylo znemožněno
budoucí využití těchto zahrad pro
výstavbu rodinných domů.
- způsob využití pozemků v zastavěném území na konci ulice Zahradní
nebude měněn
- pozemky východně od ulice Za
Školkou budou navrženy jako „výhled“
- způsob využití pozemků jižně od
Sokolského hřiště (za ulicí U Hřiště)
nebude měněn
b) ZO vyhovuje částečně požadavku na rozšíření plochy pro bytovou
výstavbu na konci ulice Hynkovská.
Zahrnuty mohou být pozemky p.č.

432/39 – orná půda, 432/41 – orná
půda a st. 461 – zastavěná plocha.
Neobdrží-li obec stanovisko vlastníka
pozemků v určené lhůtě, bude návrh
zamítnut.
c) ZO nevyhovuje návrhu na
zahrnutí pozemku p.č. 413/22 – orná
půda do zastavitelného území.
d) ZO nevyhovuje návrhu na
vyčlenění části pozemku p.č. 565/1 –
orná půda pro umístění skladovacích
objektů a lehké výroby.
Usnesení:15/12/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Skrbeň a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů.

PLACENÍ POPLATKŮ
Poplatky za odpad a stočné lze
v hotovosti uhradit na obecním úřadě
vždy v pondělí a ve středu.
Kdo má zájem o placení převodem, může požádat o informace
o tomto způsobu úhrady na obecním
úřadě (tel. 585 967 574, 725 855 074,
e-mail: obec@skrben.cz). Bez zjištění
těchto údajů platby nezadávejte!

ROZŠÍŘENÍ
SBĚRU PAPÍRU
Od počátku února je opět rozšířena možnost zbavit se starého
papíru. Odevzdat ho můžete také
ve středu odpoledne. Sklad ve
dvoře základní školy je pro tento
účel otevřen takto:
STŘEDA 14:00 – 17:00
PÁTEK 14:00 – 17:00
SOBOTA 8:00 – 11:00
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DĚTSKÝ KARNEVAL

KULTURA

HOUSLOVÝ
KONCERT
Kruh přátel hudby pořádá v neděli
26. února v Domě služeb koncert nazvaný „Pocta Mistru Josefu Sukovi“.
Účinkuje Miroslav Ambroš (housle)
a Zuzana Ambrošová (klavír). Začátek
koncertu je v 18 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Na letošním dětském karnevalu
se sešlo 130 dětí. Bavil je šašek Wiki

Obecní úřad děkuje touto cestou
všem, kteří věnovali ceny do tomboly
na obecním bále. Kromě cen věnovaných obcí jakožto pořadatelem bálu
přispěli tito dárci:
Kadeřnictví - paní Dopitová,
Ing. Jan Žižlavský, SET ES, p. Najdekr, Česká spořitelna, a.s., Olomouc,
Sbor dobrovolných hasičů, Základní
škola, Mateřská škola, obchod - paní
Zbořilová, A + T Spurní, ZAHRADA
Olomouc, s.r.o., Z + Z Hrubčice (Ing.
Zbořílek, Ing. Zatloukal), Seniorklub
Skrbeň, MORA-TOP s.r.o., manželé
Šarapatkovi, autodoprava Jar. Spurný,
Myslivecké sdružení.
PŘIPOMÍNÁME:
ROCK PLES
sobota 4. února 2012 ve 20 hod.
Obecní sál ve SKRBENI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošní Tříkrálové sbírce se ve Skrbeni vybralo celkem 19.174,- Kč.
Zásluhu na tom mají členové skupinek provádějících sbírku:
První řada zleva: N. Plisková, A. Zapletalová, M. Planková, J. Kulatá
Druhá řada zleva: V. Doležel, Š. Vymětal, D. Zábrodský, N. Štangová,
K. Mánková, M. Žlotířová, B. Gromusová, K. Vodáková
Třetí řada zleva: V. Zapletalová, V. Doleželová, T. Zatloukalová, V. Adamicová, K. Mánková, V. Ulčík, M. Vodák
Čtvrtá řada zleva: J. Jemelka, M. Fiala, P. Žák, Iva Smahelová, O. Fiala
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MAŠKARNÍ PLES
sobota 25. února 2012 ve 20 hod.
Obecní sál ve SKRBENI
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, 3. února 2012

