Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 1/2016
Datum: 15.2.2016
Přítomni:
9 členů zastupitelstva obce
Zapisovatelka: Radka Freibergerová
Občané v počtu dle presenční listiny
Úvod jednání
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a občany na prvním letošním veřejném zasedání.
Informoval o návrhu programu jednání. Nikdo z přítomných, na dotaz, zda chtějí navržený
program doplnit, nevznesl žádný požadavek.
Starosta doplnil program o projednání: Nájemní smlouva - prostor k podnikání v č.p.13
Určil ověřovatele zápisu: Pavel Šubíř, František Dostál, Zdeněk Lecnar

Usnesení č. 1/2016:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 1/2016
v upravené podobě
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, Nájemní smlouva prostor k podnikání v č.p.13
3. Rozpočtový výhled na období 2017-2020
4. Úpravy rozpočtu – změna rozpočtu 2015, informace starosty o změně č.4/2015 a č.5/2015.
5. Příspěvek na nákup knih do výměnného fondu 2016
6. Převod členského podílu – Bytové družstvo nájemců Žďár nad Metují (č.p.208)
7. Podání žádosti o dotaci na SZIF (oprava kamenných křížů v obci)
8. Různé – kanalizace v obci
9. Diskuse s občany
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se: 0

1/ Rozpočet na rok 2016
K projednání starosta předložil návrh rozpočtu pro letošní rok. Návrh rozpočtu obce byl
zveřejněn na úřední desce od 1.2.(po dobu 15 dní) nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy ze strany občanů. Zastupitelé měli k dispozici návrh rozpočtu v písemné formě před
zasedáním.
V letošním roce se předpokládají příjmy:
Daňové:
příjmy na poplatcích místní správy
celkové daňové příjmy
Nedaňové příjmy:
příjmy z pronájmu bytů
nebytových prostor
příjmy ze třídění odpadů a příjmy na úrocích cca
Přijaté dotace ve výši

6,500 mi Kč,
349 tis. Kč
6,849 mil. Kč
1,99 mil.Kč
141 tis Kč
100 tis. Kč.
117,4 tis.Kč jsou určeny pro provoz úřadu.

Celkové příjmy činí tedy 9,206 mil. Kč, ke kterým budou připočteny příjmy financování (přijatý
úvěr na bytový dům č.p.13) ve výši 4 mil. Kč. a přebytky z minulých let ve výši 687 tis.Kč.
Veškeré příjmy tedy činí 13,894 mil. Kč.

Na druhé straně rozpočtu jsou výdaje, které tvoř výdaje na běžný provoz – provozní výdaje:
Mezi největší Výdaje jsou zahrnuty:
příspěvky pro místní ZŠ, MŠ
Kulturní akce, spolky, úroky z přijatých úvěrů,..
Bydlení, komunální služby, rozvoj, zálohy na energie
Výdaje na provoz kanceláře úřadu ( mzdy, odměny ZO,kancelářská
Svoz komunálního odpadu
Provoz kanalizace, projekty
Opravy komunikací
další provozní výdaje
Celkové provozní výdaje jsou vyčísleny na

technika, materiál,..)

1,15 mil. Kč,
610 tis. Kč
1,055 mi. Kč
2,357 mil Kč
450 tis.Kč
100 tis.Kč
230 tis.Kč
6,110 mil.Kč.

Mezi další výdajové položky patří výdaje na plánované investiční akce v letošním roce:
- nákup hospodářského stavení od Pinkavových včetně daně
624 tis.Kč
- nákup bytového domu na návsi od Pohnerových, včetně daně
4,160 mil Kč.
- rekonstrukce sálů
1mil.Kč
- činnosti úřadu a další investiční akce
250 tis.Kč
- kolna na nářadí na hřišti
220 tis.Kč
- a další investiční výdaje
Celkové investiční výdaje činí
6,254 mil.Kč
Celkové výdaje (provozní a investiční) činí 12,364 mil.Kč.
K těmto výdajům je nutno ještě připočítat výdaje spojené s poskytnutými úvěry v minulých
letech, tedy splátky úvěrů ve výši 1,53 mi.Kč.
Celkově vyčíslené výdaje pro rok 2016 jsou tedy 13,894 mil.Kč.
Rozpočet je sestavený jako schodkový, schodek rozpočtu je financován přijetím úvěru a
z přebytků z minulých let.
K bodu o rozpočtu obce na rok 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky, proto starosta vyzval
zastupitele k hlasování:
Usnesení č. 2/2016:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočet na rok 2016 jako schodkový, s příjmy
9. 206,4 mil. Kč a výdaji ve výši 12,364 mil.Kč a financováním 3 157,6 mil.Kč. Závaznými ukazateli
jsou paragrafy dle přílohy č. 1 návrhu rozpočtu obce.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
Zastupitelům starosta předložit k projednání nové znění usnesení, které se týká schvalovacích
pravomocí. Jde o kompetence starosty obce k provedení rozpočtových úprav, které by
nevyžadovaly schválení zastupitelstva, zastupitelstvo by bylo o každé změně na zasedání
informováno.
Navrhl úpravy rozpočtu bez omezení - úpravy prostředků přijatých z jiných rozpočtů (tj. dotací)
a při převodu mezi účty obce, v případě výdajů na zajištění chodu obce, v případě havárií a
stavu nouze, při úhradách pokut a penále.
Dále navrhl úpravy s omezením 150 tis.Kč, kdy by mohl starosta obce schvalovat úpravy
rozpočtu u jednotlivých závazných ukazatelů a vždy pouze tak, aby nedošlo ke zvýšení
celkových výdajů rozpočtu.
Starosta dále předložil k projednání uzavření Nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání
(byt v č.p.13). Uveřejnění záměru na pronájem prostor k podnikání – 25.1.-15.2.2016

Jedná se o malý byt, který bude využíván jako účetní kancelář, nájemcem pí.J.P. Smlouva
uzavřena do dobu určitou do 31.12.2017.
Poskytl prostot pro případné dotazy, žádné nezazněly.
Starosta poskytl prostor pro případné připomínky či návrhy k projednávanému bodu. Žádné
vysloveny nebyly, proto starosta dal hlasovat:
Usnesení č. 3/2016:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- do výše 150 tis. Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách bez limitu může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotace) a při převodu mezi
účty obce;
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady ;
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů
nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují dále schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pí. Jitkou P.o
nájmu prostoj pro účetní kancelář v bytovém domě č.p. 13
Pro: 9

Proti: 0

zdržel se:0

3/ Rozpočtový výhled na období 2017-2020
Zastupitelům obce byl předložen rozpočtový výhled na období 2017-2020. Proti původnímu,
který se schvaloval v loňském roce, jeho změna vyplývá především z přijatého úvěru na čp. 13,
což se promítlo jak v příjmech z nájmů, tak ve výdajích, zejména u splátek úvěrů a úroků k nim.
Investiční akce jsou výhledově sestaveny do období:
Období:
Akce:
rozpočet
2017-2018
rekonstrukce č.p.60 – ubytovna
2, 851 mi.Kč
2017-2019
sklad komunální techniky, nákup-úprava
600 tis.Kč
2019-2020
inženýrské sítě pro další výstavbu-I.etapa
2,786 mi. Kč
2017-2020
výstavba chodníku ze Žďáru do Police
1 mi.Kč
2017-2020
příprava investic (studie, projekty,..)
400 tis.Kč
Starosta stručně informoval občany o jednotlivých investičních záměrech, a protože k tomuto
bodu nebyl vznesen žádný dotaz, zastupitelé hlasovali:
Přílohu zápisu tvoří podrobný rozpočtový výhled na 2017-2020.

Usnesení č. 4/2016:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtový výhled na období 2017-2020
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se: 0

4/ Úpravy rozpočtu – změna rozpočtu 2015
- informace starosty o změně č.4/2015 a č.5/2015.

Na základě svěřených kompetencí k úpravám rozpočtu starosta obce informoval zastupitelstvo
o provedených změnách rozpočtu.
Změna č. 4 /2015 se týká úpravy rozpočtu vzhledem k přijatým dotacím v celkové výši
970 593,60 na straně příjmů i výdajů. Konkrétně se jedná o dotace. Biologicky rozložitelné
komunální odpady v obci Žďár nad Metují (BRKO), rekonstrukci kamenného kříže pod Ostašem
(dotace z MMR) a dotace na JSDH, poskytnutá Královéhradeckým krajem. Úprava rozpočtu
byla provedena a schválena v rámci kompetencí starosty.
Finanční výbor v souladu se svěřenými kompetencemi informoval zastupitelstvo obce o
schválené změně rozpočtu č.5/2015. Celkem byl rozpočet upraven o výši 147 096, které
představují úsporu rozpočtovaných prostředků a které byly zahrnuty na položku financování.
Úspora vznikla překročením příjmů o 65 tis a uspořením prostředků na výdaje opravy křížku ve
výši 81 396,- Kč.

Zastupitelé obce berou na vědomí informace o změnách rozpočtu č. 4/2015 a 5/2015.

5/ Příspěvek na nákup knih do výměnného fondu 2016
Zastupitelům starosta předložil k projednání Doplněk ke smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují – doplněk
navazuje na smlouvu uzavřenou mezi obcí a Knihovnou v Polici n.M. v loňském roce.
Zřizovatel obecní knihovny poskytne pro rok 2016 příspěvek ve výši 11,-Kč na obyvatel, což činí
celkem 7304,-Kč (Výpočet: obyvatelé ze zdroje Min.vnitra 664 x 11,-Kč).V současné době se nová
knihovna těší větší návštěvnosti čtenářů a spolupráce s Polickou knihovnou je též na velice
dobré úrovni. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněna.
Po poskytnutí prostoru pro připomínky, které vzneseny nebyly dal starosta hlasovat:
usnesení č.5/2016
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Doplněk ke smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku na nákup knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci
regionálních knihovnických služeb a schvaluje úhradu dotace ve výši 7.304,-Kč.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:0

6/ Převod členského podílu v Bytovém družstvu nájemců Žďár nad Metují
Starosta informoval přítomné o projednání převodu členského podílu v Bytovém družstvu
nájemců Žďár nad Metují. Pan Ing. Petr Šrámek požaduje převedení splaceného členského
podílu k bytu č. 6 (č.p.208) převést na svoji manželku. Jako nový člen družstva převezme
veškeré povinnosti dosavadního člena družstva.
O převodu členského podílu již jednala členská schůze Bytového družstva nájemců Žďár nad
Metují, dne 1.2.2016, kde byl převod schválen. Obec jako spoluvlastník domu a člen družstva se
také musí vyjádřit k převodu.
Nikdo z přítomných neměl připomínku k tomuto projednávanému bodu, proto bylo hlasováno:

Usnesení: č.6/2016
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje převod splaceného členského podílu v Bytovém
družstvu nájemců Žďár nad Metují bytu č. 6, č.p.208 pana ing. Petra Šrámka na manželku.
Pro: 9

Proti:

0

zdržel se: 0

7/ Podání žádosti na SFIZ – rekonstrukce kamenných křížů v obci
Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o možnosti podání žádosti na Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) - Program UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
VENKOVA - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, na akci:
rekonstrukce kamenných křížů;
Kamenný kříž u stavení č.p 4 (u Ticháčkova statku) se schodištěm a kamenný kříž pod osadou
Ostaš (na příčnici).
V obou případech se jedná o rekonstrukci spojenou se zpevněním a zakonzervováním
památek. Drobné opravy na sochách, obnovení nápisů a celkové očištění památek od
nežádoucích mechů. U kříže u č.p. 4 obnovení sloupků a oprava schodiště vedoucí
k památce (to se rozpadá). Tyto památky patří k nejstarším a nejhezčím na katastru.
V současné době se pracuje na doložení všech potřebných dokladů pro žádost, rozpočet na
tyto rekonstrukce je zatím zpracováván.
Výše dotace je poskytována v 70% nákladech. Předpokládají se náklady na rekonstrukce obou
křížů cca 200 tis Kč.
Obě tyto památky jsou nyní evidovány v majetku obce a nacházejí se na pozemcích obce.
Starosta obce poskytl dostatečný prostor, aby se přítomni mohli vyjádřit s případnými dotazy, poté vyzval
ZO k hlasování:

Usnesení: č.7/2016
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje podání žádosti na SZIF- Program: Udržování a
obnova kulturního dědictví venkova – Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny, na kamenné kříže v obci Žďár nad Metují (u Ticháčkova statku č.p. 4) a na „Příčnici“
pod osadou Ostaš.
Pro:

9

Proti:

0

zdržel se:0

8/ Různé
-

-

-

Kolna na nářadí
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanou výstavbu dřevěné „Kolny na nářadí“ na
hřišti. Její výstavba by se měla realizovat v první polovině letošního roku. Sloužit bude
k uskladnění nářadí a posezení.
Rekonstrukce sálů
Dále starosta informoval přítomné o zahájení rekonstrukce sálů ve Žďáru. Opraven bude
malý a velký sál, výčep, jeviště a vznikne nové zázemí. (sociální zařízení, šatny,..). Po
dobu rekonstrukce budou tyto prostory pro veřejnost uzavřeny.
Jarmark
Letošní ročník Svatojánského jarmarku se uskuteční v sobotu 18.6. Připraven je
doprovodný program:
Náves: v dopoledních hodinách: Loutkové divadlo z Police n.M.
14:00 -19:00 hod. program s Kamilou Nývltovou
14:00 -15:00 MUSICA HARMONICA (akordeónový soubor ZUŠ Červený Kostelec)
15:15 -16:15 SPOJENÝ MLÁDEŽNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Hronov, Č.Kostelec
MAŽORETKY BONIFÁC Rtyně v Podkrkonoší
16:30 - 17:45 Zábavná show pro děti „HVĚZDA CO SE NEZDÁ“ (tanečky, legrace, soutěže)
18:00 -18:40 Kamila Nývltová – koncert

+

18:45 -19:00 autogramiáda Kamily Nývltové
19:00 -19:30 Ukázka šermu – skupina Akáda – Šumperk
19:30 - 21:30 Skupina „Soumrak Band“
22:00 - 22:30 Ohňová show - skupina Akáda
22:30 - 02:00 Relax (hudba pod vedením p. Fulky)

U hasičárny odpolední program: Lezecká stěna a tetování na tělo
Ukázky dřevěných modelů hraček
U kovárny: hudba: Polická „Pětka“, ukázky řemesel, kavárnička a občerstvení. Domluvena je
výstava amerických „veteránů“.
Občerstvení zajistí samostatně myslivci i hospoda. Hasiči zajistí občerstvení u hasičárny.
-

Chodník do Police

Byla vypracována studie na realizaci výstavby chodníku do Police nad Metují.
Spolupráce s městem Police N.M. a ZD Ostaš. Varianta vedení chodníku stanou ke
Zděřině (nutno odstranit starší dřeviny, s podmínkou CHKO Broumovsko – výsadba nové
zeleně). Nyní probíhají přípravná jednání, osloveni budou majitelé dotčených pozemků,
pro vyjádření souhlasu s plánovanou výstavbou. Předpokládaný termín realizace je rok
2017.

-

Kanalizace v obci

Starosta vyzval zastupitele pana Lecnara, aby seznámil přítomné s problematikou kanalizace v obci,
zajištění odpovídající likvidaci odpadních vod tak, aby vyhovovala platné legislativě. (v současné
době obec řeší prodloužení k povolení vypouštění odpadních vod, které pozbylo platnost na konci
roku 2015).
Od 1.1.2016 došlo ke změně v zákoně – zpřísnění limitů pro vypouštění odpadních vod.
V současné době probíhá likvidace splaškových vod různými způsoby. Na „novém sídlišti“ a tam kde
došlo v průběhu posledních let ke stavebním úpravám, jsou u většiny nemovitostí instalovány ČOV.
Ve starší zástavbě jsou domy vybaveny septikem, jímkou a někde jsou splaškové vody svedeny do
nejbližší vodoteče. Odpadní vody jsou pak odváděny do obecní kanalizace, za jejíž stav je obec
zodpovědná, stejně tak za kvalitu vod. V současné době evidujeme 15 volných výustí. Na nich obec
provádí povinně 2x ročně měření odpadních vod, a výsledky jsou bohužel neuspokojivé. V
budoucnu by toto vedlo k sankcím ze strany vodoprávního úřadu.
Nemovitosti, které nevyužívají obecní kanalizaci a vypouštějí odpadní vody přímo do vodoteče, by
tak měly mít vlastní povolení vodoprávního úřadu vypouštět vyčištěné vody do Dunajky.
V úvahu připadá čištění na centrální ČOv a výstavbu nové oddělené kanalizace. Dále je možno, aby
likvidace odpadních vod byla řešena individuálně, což lze řešit případnými stavebními úpravami na
stávajících systémech čištění:
Majitelé s ČOV – nemusejí dělat žádná doplňující opatření.
Majitelé tříkomorových septiků o min. objemu 3 m³ by stávající septik doplnili o zemní filtr. Majitelé
starších septiků (1-2 komorových) je třeba rekonstruovat a doplnit o zemní filtr.
Dále pokračoval starosta obce:

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci k výstavbě centrální čistírně odpadních
vod. V současné době, kdy rozpočet na tuto akci je cca 65 mil.Kč (při poskytnutí dotace ve
výši 65%) činí náklady obce cca 19,9 mil Kč), se cesta vybudování centrální ČOV jeví
nereálnou (z hlediska dlouholetého zadlužení obce, dalších vzrůstajících nákladů na provoz
ČOV, ..) Další negativa vyplývají z dodržení stanovených pravidel poskytovatele dotace,
který bude trvat na několika letém monitoringu ( v případě, že nebude ČOV splňovat
požadavky, které byly dány, budou opět hrozit sankce, případně i vratka dotace). V případě
realizace centrální ČOV, bude kromě vodného, vybíráno i stočné (cca 40,-Kč/m³).
Proto by obec chtěla jít cestou individuálního čištění. Za podpory spolupráce s VAK Náchod,
která by převzala do správy část současné kanalizace, by společně začali řešit problematiku
kvality vypouštěných odpadních vod. Součástí této spolupráce bude také podrobné

zmapování stavu stávající kanalizace, vyhodnocování vzorků odebraných vod,
zpracovávání výkazů a dalších legislativních záležitostí)
Dále se bude VAK podílet na menších opravách na kanalizaci. Obec bude postupně
realizovat investiční opravy na kanalizaci v menších etapách – v horizontu několika let)
V případě, že by obec řešila kvalitu vypouštění odpadních vod cestou individuální (s tím, že
majitelé v určitém časovém období přizpůsobí svoje jímky, a septiky vyhovující legislativě) by
k ceně vodného bylo vybíráno „svodné“ ve výši 11,- Kč/m³.
Nicméně, z daného vyplývá, že obec musí problematiku s vypouštěním odpadních vod řešit
urgentně.
V současné době je vše ve věci jednání. Stále není vydáno stanovisko životního prostředí,
zda vůbec dojde k prodloužení povolení vypouštění odpadních vod, tak jak obec žádala.
Poté starosta vyzval přítomné k diskusi na toto téma:
- Jak zaručíte, že bude vybíráno „svodné“ v částce 11,-kč/m³ a budou ji platit všichni
občané?
Vše bude ošetřeno smlouvou mezi obcí a VAK Náchod, případné navyšování bude pouze o
inflaci. Občané, kteří nebudou svoje odpadní vody odvádět do obecní kanalizace, nebudou
tuto částku hradit. V tomto případě, ale budou muset dokládat způsob likvidace odpadních vod
(žumpa = odvoz fekálií na ČOV).

-

Mám ve Žďáru chalupu, jak mám tedy postupovat, kolik je zde chalup?
Obec má asi 28 rekreačních objektů, i u těchto nemovitostí bude třeba řešit, jakým způsobem
bude majitel čištění odpadních vod realizovat – záleží na současném způsobu čištění. Mgr. Bureš
dodává – tyto objekty se nachází ve větší míře ve starší části obce (na Rovinkách), kde by bylo
nutné vybudovat několik přečerpávajících komor – dále odvod do centrální ČOV, což se přináší
velké stavební zásahy a jistý zápach; cesta individuálního čistění je určitě vhodnější.

-

Je třeba stavební povolení?
Obec bude nápomocna při vyřizování územních rozhodnutí (v jednání je i jakési hromadné
povolení – dojednává se s VAK)

-

Je nutné realizovat už nyní? Co když budu zbytečně investovat a za několik let budu
muset opět toto řešit?
Obec tuto záležitost odkládala poměrně dlouho, mezitím se legislativa změnila a je možné jít
cestou individuální, která se jeví jako přijatelnější. I v případě vybudování centrální ČOV nebylo do
projektu započítáno nové sídliště – řešilo by se také samostatně. Jsou známé příklady obcí v okolí,
kdy se budovali centrální ČOV a téměř všude narážejí na problémy.

-

Jakou životnost má zemní filtr? A kolik stojí?
Životnost i cena filtru se odvíjí od výrobců. Ceny se pohybují okolo 20-25 tis.Kč a životnost je
uváděna i 30 let. Dále je třeba vzít v úvahu technický stav samotného septiku. Je možné, že
budou potřebné další stavební úpravy.

-

Vyhovují filtry této legislativě? V minulosti tomu tak nebylo a chystám se rekonstruovat.
V současné době jsou bezproblémově povolovány instalace filtrů. V případě rekonstrukce
nemovitosti je možná instalace nové ČOV, či doplnění filtru.

-

Jaký je časový horizont, do kdy budu muset vyřešit svůj septik?
Záleží, zda obec bude mít platné povolení vypouštění odpadních vod a na jak dlouhé období.
Poté by majitelé cca do 2 let museli zrealizovat stavební úpravy na svých septicích, jímkách. Poté
budou hrozit sankce.

-

Jak velký musí být filtr pro 4člennou rodinu, kam se instaluje?
Počítá se s velikostí cca 2m³ a instaluje se za septik.

-

V případě, že obec získá povolení k vypouštění, jak se bude časově vše odvíjet?
Pokud bude vydáno souhlasné stanovisko k vypouštění odpadních vod, mělo by zastupitelstvo
obce schválit konečnou podobu problematiky kanalizace – tedy individuální čištění. Poté by
mohla být (do konce roku 2016) uzavřena smlouva s VAK , z které by plynuly termíny dalších
povinností (instalace filtrů apod,..)

-

Jaká je záruka, že se situace za dva roky nezmění?

Obec předloží koncepci, jakým způsobem se k této problematice staví. Nikdo, bohužel nezaručí,
že se nezmění zákon. Pokud budou v pořádku hodnoty vypouštěných vod, neměl by být
problém. (budou-li stanoveny přijatelné limity hodnot vypouštěných vod)

-

Jak odhalíte jednotlivé nemovitosti, které neuzpůsobí své septiky, jímky ?
Lze zjistit úplně přesně, kam z dané nemovitosti voda odtéká (č.p a výust) .Lze tak odhalit
jednotlivého „nepoctivce“ a řešit nastalou situaci přímo s majitelem nemovitosti, který bude
nucen uzpůsobit svůj dosavadní septik, jímku platné legislativě.

-

Jaké jsou zkušenosti s tímto způsobem individuálního čištění?
V okolí tímto způsobem takto vyřešili tento problém v obci Nový Hrádek.

9/ Diskuse s občany
Další body do diskuse vzneseny nebyly, proto starosta poděkoval přítomným za účast
na dnešním veřejném zasedání a poté jej ukončil.
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