VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ

IX. ročník

číslo 8

září 2015

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
od roku 2015 vznikla povinnost obci odvážet od občanů bio-odpad. Každou sobotu je přistaveno auto na svoz u autobusových garáží a odpoledne u školy. Také je možnost se telefonicky domluvit na svoz. Množí se nám případy, kdy místo
bio-odpadu u garáží se tvoří skládka komunálního odpadu (v pytlích na odpad plechovky, papíry, ale i pleny a dámské
vložky) a naložit to není žádný med. Když odvezou trávu, tak musí naložit i tento svinčík, aby zde nevyrostla další a
větší skládka. Problémem je také stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u kiosku. Myslím si, že pohovka či matrace
není ani sklo, papír nebo plast. Dalším problémem jsou kontejnery na tříděný odpad před bývalou školou. Umyvadlo,
velké papírové krabice, tabule skla nebo plasty v pytlích pohozené kolem kontejneru sem nepatří. Na tento druh odpadu
je určen sběrný dvůr v Dobřanech. Zaměstnanci obce uklidí problémová místa a ještě jiné černé skládky, ale prostředky
na to vynaložené se promítnou do celkových nákladů obce na odpady. Jak k tomu přijdou lidé, kteří platí řádně, třídí
odpad a využívají sběrný dvůr, který je zdarma po předložení potvrzení o zaplacení odpadu. Obec samozřejmě na odpady doplácí, i když je tady poplatek za odpad již dost vysoký 700,- Kč. V roce 2014 za celý rok obec doplácela 144 000,Kč a v roce 2015 do konce června už 90 000,- Kč. To znamená, že za letošní rok budou náklady ještě vyšší. Měli by se
nad sebou zamyslet zejména ti, co vytváří zbytečné skládky, protože na ty „bordeláře“ doplácíme všichni.
Jiří Duchek, místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce z 20. 07. 2015
ZO bere na vědomí:
 kontrolu usnesení
271. informaci starostky z jednání týkající se projektu Meziobecní spolupráce
274. zrušení zasedání zastupitelstva obce dne 17.8.2015
ZO schvaluje:
265.a) podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín č. smlouvy EP120002323/VB/11 týkající se distribučního zařízení „Chlumčany, přeložka
vedení VN 22kV“ na pozemcích p.č. 1557 GP a p.č. 1565/1 PK
266. schvaluje prodej pozemku stp.č.26/1 o výměře 933 m2 p. Filipu Šurkovi, bytem Vstiš 54 za cenu 300, Kč/ m2 +
náklady včetně podpisu kupní smlouvy
267. schvaluje podpis Dodatku č. 1/2015 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce s Ing. Ivanem Vičarem – VEGA AUDIT, se sídlem Pod Dubovkou 84/7, Plzeň
268. rozpočtové opatření č. 2/2015
272. uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 841/UEFA/69/15 se společností Strabag a.s., se sídlem Praha, Na Bělidle
198/214 na akci „Vstiš – oprava asfaltů“
273. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností Libor Hnát, pokrývačské a izolatérské práce, se sídlem Na Dílcích
3, Plzeň na opravu střechy v ceně 166 203, Kč bez DPH a společností RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, Bzenec
na výměnu oken a dveří v ceně 68 252,39 Kč bez DPH na akci „Oprava budovy kabin u hřiště TJ Družstevník Vstiš“

ZO ukládá:
269. zjistit u společnosti ČEVAK možnost uzavřít paušální smlouvu na vývozy žump včetně přefakturace a oslovit
VFarmu ohledně možnosti zajištění akreditace – starostka
270. z důvodu žádosti p. Ilony Peškové o prodej části pozemku p.č. 1865/67 šetření na místě
ZO ruší:
265.b) ruší bod 184. ze dne 20.4.2015, kdy bylo schváleno uzavření budoucí smlouvy na akci „Chlumčany, přeložka
vedení VN 22kV“ před změnou projektové dokumentace

Kanalizace Vstiš
Nakládání s odpadními vodami vymezuje zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.). Konkrétně v § 3 tohoto
zákona je uvedeno, že „obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné.“ Tolik k novým stavbám. Co ale ti, kteří mají septiky a žumpy? Tentýž zákon v § 18 nedovoluje, že pokud je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky či
žumpy.
Kromě splnění zákonné povinnosti se tím majitelé domů zbaví zdroje nepříjemného zápachu a navíc ušetří za pravidelné vyvážení a likvidaci usazeného obsahu žump a septiků. V opačném případě může obecní úřad v přenesené působnosti tuto zákonnou povinnost uložit vlastníkům vymahatelným rozhodnutím, po kterém následuje úplné správní řízení
včetně zajištění projektu přípojky, zkoušek těsnosti apod. a to se všemi ekonomickými dopady.
Společnost ČEVAK a.s. je připravena poskytnout pomoc při připojování na kanalizaci. Své dotazy můžete směřovat na
telefon 602 478 351 nebo na e-mailovou adresu josef.sefl@cevak.cz.
Vyjádření firmy ČEVAK a.s.
Jako zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací chci jen krátce reagovat na články uveřejněné zastupitelstvem obce,
ve vztahu napojení na kanalizaci a zároveň i na některé připomínky občanů. Přišlo mi, že někdo toto vzal jako částečné
zastrašování, ale chci uvést, že realita, se kterou jsem se již setkal, je ještě tvrdší. Pokuta pro občana při neprokázání
likvidace splašků dle platných předpisů bývá až 60 000 Kč vč. okamžité nápravy bez ohledu na náklady. A víte, jak
dnes rychle fungují exekuce. Zjištění, jak se likvidují (nelikvidují) splašky je velmi jednoduché a bylo to v článku
popsáno. Dnes Vám ani nikdo zpětně nenapíše potvrzení o likvidaci splašků (i když chcete fakturu uhradit), protože je
velmi jednoduché u příslušné firmy vyžádat faktury za příslušné období. Také jsem zažil, jak kontrolovaný občan uvedl,
že mu splašky vyvážel známý, který soukromě hospodaří. Úředník se jen pousmál a zapsal jméno a adresu. Tento bývalý kamarád (dnes spolu nemluví) pak dostal pokuty za porušení zákonů o vodovodech a kanalizacích a odpadech. Pro
právnické osoby je to až do 5 mil. Kč a pokuty se rozdávají ve statisících. Takže závěrem – sdělení zastupitelů je realitou a předpokládám, že ani vrácení dotace nikdo nechce, jelikož chcete žít v rozvíjející se a pěkné obci. Ještě pro zamyšlení, cena stočného pro čtyřčlennou rodinu je přibližně 4 000 Kč za rok, ale vývoz a likvidace na ČOV přijde minimálně na 30 – 40 tis. Kč za rok. Také cena přípojky za 5 000 Kč je bezkonkurenční a dle mého obec na toto doplácí
min. 15 – 20 tis. Kč (všechny ceny uvádíme bez DPH).
Josef Šefl,odborný zástupce na provozování kanalizace Vstiš

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany v pondělí dne 21. září 2015 od 19 hodin do kulturního domu na veřejné zasedání zastupitelstva. V rámci programu bude možnost položit dotazy panu Josefu Šeflovi z firmy ČEVAK, ohledně toho, co Vás zajímá
o kanalizaci (či likvidaci odpadních vod) a vodovodu.

Výpravy za poznáním – vzácné rostliny
Ano, v okolí Vstiše roste vzácná květena. Pro všechny zájemce z řad mládeže pořádáme naučnou vycházku. Sraz
v neděli 4. října v 9 hodin u hospody na „Bayerce“. Vycházka se koná za deště i sucha. Rodičové, vyšlete své potomky, protože nepředpokládám, že Vaše děti čtou Vstišský zpravodaj. Odborný průvodcem nám bude Honza Bureš.
Z. Zajíc

Blahopřejeme
Během září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:




Ján Rusnák
Jana Špačková
Josef Havlíček

Z dění v obci
obrazem

S gratulací
jsme navštívili paní
M. Zemanovou.

Čištění koryta potoka u Zedníků.

Účastníci Mistrovství světa v Prší 2015
– vítězem se stal pan Václav Rott.

První vítězství v sezóně
(Vstiš - Dvorec
5:2).

Oprava splavu
u Nového rybníka.

Volejbalový turnaj „Chcíplej kanár“

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. září 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
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