
Zastupitelstvo obce
Na svém posledním veřejném jednání v
červnu byl schválen překlenovací úvěr ve
výši 13 a půl mil. Kč na profinancování
dostavby spláškové kanalizace.
Podmínky dotace jsou nastaveny tak, že
nejprve musí obec zaplatit dodavateli
stavby a až po té může požádat o peníze
z dotačního titulu, na které se pak několik
měsíců čeká. Oslovili jsme tři peněžní
ústavy, z nichž nejvýhodnější úvěrové
podmínky nám nabídla Komerční banka.

*
Zastupitelstvo projednalo a následně
schválilo obecně závaznou vyhlášku o
poplatcích za stočné, které jsme povinni
stanovit. Dokončením spláškové
kanalizace tak vzniká všem, kdo
produkují odpadní vody z domácnosti,
povinnost napojit se na tuto kanalizaci.
Pokud tak neučiní, jsou tito povinni
prokazovat, jakým způsobem tyto
odpadní vody likvidují, například
potvrzením o vývozu jímky, septiku.
Cena za stočné byla stanovena
paušálem a to 330Kč/os/rok. Stočné
budeme poprvé platit na konci letošního
roku při odečtu vodného.
Samotná kalkulace vychází z ceny
stočného 10Kč/m , přičemž podle
všeobecné normy činí spotřeba vody
90litrů/os/den. A jen pro úplnost k
tématu, do spláškové kanalizace nepatří
napojení okapů (dešťová voda) ani
hospodářská stavení apod.

*
Schváleno bylo partnerství obce k
projektu "Technologické centrum a
elektronická spisová služba" se
Statutárním městem Opava. Jde vlastně
o datové schránky a s tím související
způsob ukládání a uchovávání
elektronických dokumentů. Od 1.7.2009
byl spuštěn

a každá obec má zákonnou
povinnost připojit se od 1.12.2009 k
tomuto projektu. Znamená to, že státní
správa bude od tohoto data využívat
elektronickou poštu k doručování všech
svých dokumentů. Datovou schránku
(obce) si můžeme představit jako pevně
danou elektronickou adresu, která bude
veřejně známa a snadno na internetu k
nalezení.
Inu bez počítačů se dnes již na úřadě
neobejdeme a věřme, že to pomůže
zkvalitňovat naši práci a služby.
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Informační systém datových
schránek

Nová pošta
Od 9.července je otevřena nová
pošta a zdárně tak pokračuje
rekonstrukce původní budovy
požární zbrojnice. Věříme, že
občané budou spokojeni, zvláště ti,
kterým strmé schodiště do I.patra
staré pošty činilo problémy.
Přestěhováním jsme tak završili
I.etapu a nyní mohou pokračovat
práce na opravě včetně nové
střechy. Samozřejmě vše je
otázkou peněz a tak věříme, že
dotáhneme do úspěšného konce
jednání kolem dotace a stavba
bude pokračovat.

Závěrem
A protože je doba prázdnin a dovolených,
přejeme všem spoluobčanům jejich
krásné prožití. Taky se blíží
posvícenecká neděle 9.srpna, která pro
mnohé z nás evokuje jakési zvýšené úsilí
stihnout věci . I my se
budeme snažit opravit či nově položit co
nejvíce chodníků, asfaltovat cesty,

zkrátka upravovat obec po náročných
výkopových pracích tak, aby se začala
měnit i na povrchu k lepšímu. Tak nám
držte palce a vězte, že ne vždy jde vše
tak hladce, jak by se mohlo zdát. Peníze
jsou totiž i v tomto případě vždy až na
prvním místě...

Hezké prázdniny...

ještě do posvícení

Zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Červenec 2009

Velmi rádi přivítáme Vaše náměty a ještě lépe vlastní příspěvky do Zpravodaje, které můžete poslat
e-mailem nebo doručit osobně na obecní úřad. Buďte objektivně kritičtí či souhlasní, ale hlavně
aktivní a staňte se spoluautory našeho nepravidelného periodika!

www.obecstablovice.cz

Pracovní doba na úřadě
Po 7 - 14 15 - 17
Út 7 - 15
St 7 - 14 15 - 17
Čt 7 - 15
Pá zavřeno

Eurovolby
V prvním červnovém týdnu proběhly volby do
Evropského parlamentu. V naší obci se voleb
zúčastnilo 22% oprávněných voličů, což
koresponduje s celorepublikovým průměrem
účasti. Všem, kdo projevili zájem o tyto volby,
děkujeme a také těm, kdo se podíleli na jejich
organizaci v naší obci. Samotné výsledky jsou
pak na internetových stránkách.

http://www.obecstablovice.cz


Anketa
A jakým způsobem vnímáte možnost
definitivně vyřešit svůj problém s
odpadními vodami napovídá malá
anketa, která probíhala téměř po 2
měsíce na našich internetových
stránkách
Většina možnost napojení vítá a ti,
jenž zatím váhají, možná změní
rozhodnutí.

www.obecstablovice.cz

A o vodě ještě naposled. Připomínáme
zákaz kombinovat veřejný zdroj pitné
vody s vlastním zdrojem (studnou) při
instalaci rozvodu vody v objektech.
Občané se musí rozhodnout pro jeden
zdroj pitné vody a pro ten provést
připojení. Není přípustné oddělovat
oba zdroje např. ventilem apod. Každý
eventuální zdroj musí mít samostatné

rozvody tak, aby nemohlo dojít k
míchání vody. Zaznamenali jsme i
takové případy, kdy se studniční voda
dostávala do vodovodního řádu. Toto
je nepřípustné a výskyt takových
případů jsme nuceni řešit okamžitým
odpojením od veřejného zdroje pitné
vody.

Obyvatelé Vendelína se dočkali nové
autobusové zastávky. Ta stará byla již
dávno nevyhovující a začala sloužit
jako odkladiště nepotřebných věcí.
Komu, to však nevíme... Věříme však,
že tu novou budou využívat lidé jen k
jejímu určení. Možná, když vás na
procházce zaskočí nepřízeň počasí, ji
také rádi využijete.

Informace

Upozornění

Jak jsme informovali již dříve, od počátku
letošního roku je obec napojena na
alternativní zdroj pitné vody z hlubinného
vrtu, který kryje zhruba polovinu
spotřeby. Po ukončení zkušebního
provozu byl zemní vrt zkolaudován
vodohospodářskou zprávou při
Magistrátu města Opava. Kolaudace
proběhla 17.května 2009 bez závad,
přičemž kvalita vody splňuje ty
nejpřísnější ukazatele.

*

Jako majitel a provozovatel
vodohospodářské stavby (veřejný
vodovod a kanalizace) je obec povinna
uzavřít smlouvy s jejími uživateli. V
nejbližších dnech proto obdrží každá
domácnost

. Ve smlouvě
je uveden počet členů domácnosti tak,
jak evidujeme místo trvalého pobytu.
Nerozlišujeme, zda ten či onen člen
domácnosti se právě zdržuje i
dlouhodobě mimo obec. Rozhodující pro
uvedení počtu členů domácnosti je místo
trvalého bydliště. Dalším důležitým
údajem smlouvy, je adresát - fakturační
místo. Zde bude uvedeno jméno a
přijmení jednoho zástupce domácnosti
jako smluvního partnera mezi obcí a
domácností.
Tato osoba bude vždy uváděna jako
příjemce faktury resp. složenky.
Samotnou úhradu za vodné a stočné lze
provádět tak jako dosud, tzn. hotově na
úřadě nebo bezhotovostním stykem
(převodní příkaz, složenka), ale pak je
vždy nutno uvést variabilní symbol platby
a tím je číslo popisné domu.

V souvislosti s postupnou výstavbou a
opravou chodníků a ostatních
zpevněných ploch po kanalizaci žádáme

občany, aby provedli kontrolu funkčnosti
hlavního uzávěru vody do domu. Je
pravdou, že se setkáváme i s případy,
kdy někteří ani nevědí, kde uzávěr mají.
Jde proto o opatření ve vlastním zájmu,
pro případ závady nebo porušení řádu,
kdy je nutno okamžitě přívod vody do
objektu uzavřít.
Pokud se ukáže ventil jako nefunkční,
resp. přívod vody nelze zastavit, bude
nutná oprava nebo výměna ventilu a to
představuje odkopání části řádu až k
ventilu. A provádět takovou opravu třeba
po úpravách povrchu, v položeném
chodníku apod. je nehospodárné a může
být i složité. Provést tuto revizi
pracovníky obce není časově možné a
stejně se neobejde bez součinnosti
majitele domu. V naléhavých případech
se však můžete obrátit na OÚ a
nalezneme řešení, jak revizi provést. Pro
uzavření přípojky je nutno použít
speciální klíč, jehož zapůjčení si můžete
dohodnout s pracovníkem obce
L.Vavrečkou (mobil 728 830 141)

*

Odečet spotřeby pitné vody provádíme
půlročně, zpravidla na konci června a
prosince. Pověřený pracovník mnohdy
nezastihne obyvatele doma a pak
zanechá ve schránce vzkaz se žádostí o
nahlášení stavu vodoměru. Ne vždy je
však žádosti vyhověno. Může pak dojít k
situaci, kdy je účtováná spotřeba vody
za delší období na přelomu roku a pokud
v této dojde k úpravě ceny vody, je
problém. Je proto v zájmu občanů
odpočet včas provést a stav vodoměru
nahlásit. na OÚ. Abychom měli vzájemně
jistotu, že nedošlo k chybě, akceptujeme
odečet písemnou formou nebo e-mailem
s uvedením stavu vodoměru, čísla
popisného a jména, kdo odpočet
provedl. Předejdeme tak případnému
nedorozumění.

Smlouvu o odběru pitné vody
a odvádění odpadních vod

Zásahová jednotka hasičů
Koncem loňského roku a na počátku
toho letošního se konečně nově
zformovala zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů pod vedením jejího
mladého velitele Michala Prejdy. Dalšími
členy jednotky jsou Petr Barteska, který
plní zároveň funkci zástupce velitele
družstva, Libor Vyhlídal, Jiří Jašek, Lukáš
Kořínek, Daniel Kříž, Vlastimil Valík,
Radim Beneš, Milan Prejda, Marek
Lhotský a Erik Lhotský. Velitelé i všichni
členové prošli řádným školením, byli
dovybaveni ochrannými přilbami a
potřebným materiálem. Věřme, že
nebudou mít žádný důvod k ostrému
zásahu a při těch cvičných přejeme
hodně úspěchu. Jmenovat zásahovou
jednotku musí obec ze zákona a pokud
tak neučiní, či nenalezne dostatečný
počet dobrovolníků, musí toto řešit
smluvně s jednotkou v okolí či ve spolu-
práci s opavským hasičským sborem.

http://www.obecstablovice.cz

