Obec mARšOV
Č e r v e n e c 2014

Vážení spoluobčané,

přijměte náš pozdrav a v dalších řádcích se pokusíme sdělit informace, které se týkají plateb za stočné a
provozu ČOV, na což zaznívá řada dotazů. Obec má v podmínkách dotace povinnost provozování ČOV
sama, proto je stočné povinna vybírat taky sama. Po ročním zkušebním provoze a asi po půl ročním
trvalém provoze je znatelné, kolik všeho z obce vytékalo přes dešťový kanál do lesa až po Svratku a do
přehrady. I náklady na provoz ČOV jsou zatím nad rámec předchozích předpokladů, což je zřejmě
ovlivněno vypouštěním i zakázaných starých vod do této nové ČOV od nezodpovědných obyvatel, ale o
tom až dále. Několik informací k měření a úhradám za stočné.
Jen opakovaně : Od listopadu 2012 do 31.12 2013 jsme stočné nemuseli hradit a veškeré náklady v této
době zkušebního provozu šly na vrub obce. Od 1.1.2014 má již obec uloženu povinnost vybírat za stočné,
což je součástí podmínek přidělené dotace a její výše je pevně stanovena na dobu 10 roků finanční
analýzou. Stočné se bude zatím hradit dle spotřebovaných kubíků vody. Tolik pro připomínku.
Pro rok 2014 má naše obec stanovenu částku za stočné ve výši 23,60 Kč za 1 m3. Takže žádných 46,60 Kč
jak hradí občané v obcích pod provozovatelem VaS, nebo 1.000,- Kč na osobu za 1 rok, jak je to v jiné
obci. Pro srovnání - v některých ani ne polovičních obcích jim vyšlo stočné až na 67,- Kč a na telefonní
dotaz jednoho starosty až z Drahanské Vysočiny jsme se dozvěděli, že zde mají stočné 84.- Kč. Tolik jen
pro informaci a odpověď některým občanům, kdy se anonymně dovolávají k VaK a VaS proti naší ČOV.
Jménem obce jsme Vás požádali o stav vodoměru k datu 30.12.2013 a až na několik vyjímek jste naši
prosbu splnili, za což Vám všem upřímně děkujeme. Na tomto základě bude odečet pro výpočet stočného a
tohle začínáme jako nový poplatek. Byli jsme v rozpacích, jak přistoupit k výběru stočného, aby to nebylo
jednorázově dost nákladné za období celého 1 roku. Obec má k dispozici přehled o odběrech z vodného,
takže byla obava, aby stočné v počátku roku nekomplikovalo rozpočty v rodinách, kdy je spousta jiných
plateb. V budoucnu by mělo dojít i k měsíční platbě ve formě inkasa, obdobně jako u plateb za vodu pro

VaS. Ale o tom, v jaké výši a o řadě dalších záležitostí bude muset rozhodovat již nové zastupitelstvo na
základě prvotních zkušeností, které nyní sbíráme. Proto se omlouváme a právě nyní po 6ti měsíčním
provozu nabízíme možnost úhrady stočného za období od 1.1.2014 do současnosti, což je za ½ roku.
Kdo má tedy zájem, ať si opíše stávající stav svého vodoměru a může na Obecním úřadě u paní
účetní provést platbu za tohle období. Bylo by dobré s platbou přijít po 8.dni v měsíci.
Tím nebude na konci roku taková finanční zátěž. Dále pak k 30.12.2014 proběhne opis vodoměrů pro
doúčtování celého ročního období za stočné a to ve všech nemovitostech.
Celá agenda ve věci výběru stočného se musí postupně dořešit, ale stávající zastupitelstvo by nerado něco
rozhodlo, co by se za několik měsíců po nových volbách muselo měnit. Je zde řada dalších problémů
v nemovitostech, kdy majitel nemá trvalý pobyt, nekomunikuje, atd., atd. Proto zatím tento návrh na
úhradu ½ ročního období je pro ulehčení situace a pro letoší rok jen dočasně. Vše nejde naráz a hned, proto
prosíme o shovívavost a toleranci. V jiných podobných obcích tento problém řešili i 3 roky, než se vše po
zkušenostech usadilo. Nové zastupitelstvo si určitě poradí.

Počátek bagrování svahu a první práce pod Březinkou pro základy stávající budovy ČOV

Stávající ZO se zaobíralo výběrem stočného, mnohé bylo zjišťováno v jiných obcích a z toho se tak nějak
vycházelo. Finanční výbor dostal za úkol, aby Zastupitelstvu předložil návrh řešení různých případů
výběru stočného, např.: kdy mají majitelé RD svůj zdroj vody, nebo vyjímečně nejsou ještě napojeni, jak se
stočným pro chalupáře kde je odběr minimální a podobně. Finanční výbor předložil ZO návrh v 5ti
bodech. Návrh byl projednán na řádném veřejném zasedání dne 24.2.2014 v následujícím znění:
a)

b)

c)

d)
e)

Kalkulace stočného u RD napojených na 1 zdroj odběru vody z veřejného vodovodu
s měřením vodoměrem, bude kalkulace stočného hrazena dle množství odebrané vody (dle
vodoměru), v cenách platných pro dané roční období vycházejících z finanční analýzy dle
podmínek OP ŽP.
Kalkulace stočného u RD napojených na 2 zdroje odběru vody a to z části z veřejného
vodovodu s měřením vodoměrem a z části z vlastního zdroje (studny, vrtu, atd), doporučuje se
osadit vlastní zdroj měřením (vodoměrem), za účelem optimálního odečtu skutečně spotřebované
vody. Pokud nebude takto měřen vlastní zdroj, stanovuje se celkově roční paušál 30 m3 na 1 osobu.
Kalkulace stočného u RD napojených výhradně na vlastní neměřený zdroj odběru vody,
doporučuje se osadit tento vlastní zdroj měřením (vodoměrem), za účelem optimálního odečtu
skutečně spotřebované vody. Pokud nebude takto měřen vlastní zdroj, stanovuje se celkově roční
paušál 30 m3 na 1 osobu.
Kalkulace stočného u RD které se doposud nenapojily, vyžadovat doklad o likvidaci domovních
odpadů u některé z ČOV. Dále se stanovuje celkově roční paušál 30 m3 na 1 osobu.
Kalkulace stočného u trvale neobydlených RD využívaných k individuální rekreaci které se
doposud nenapojily a jejich majitelé nenahlásili stav vodoměru, vyžadovat doklad o likvidaci
domovních odpadů u některé z ČOV. Dále se stanovuje celkově roční paušál 30 m3 na 1 dům.

Zastupitelstvo obce předložený návrh v plné míře schválilo, takže tímto jsou zatím pro letoší rok dány
základní podmínky pro výběr stočného v obci Maršov.

Při srovnání s jinými obcemi paušál 30 m3 na osobu za rok je dost příznivý, jelikož jinde mají až 45 m3.
Před počátečním napojení jednotlivých RD na veřejnou splaškovou kanalizační síť bylo upozorněno, že se
do ČOV může vypouštět vše „minerální“, což bylo odborníky myšleno jako odpad z WC, kuchyní,
koupelen a podobně. Opačně, že se sem nesmí vypouštět močůvka z chlévů, stará žumpa, septik, a
podobně, které měly být odstaveny. Bylo povinností každého majitele RD, aby své odpady vedl samostatně
z domu do domovní šachty mimo tyto staré žumpy a septiky, které měly být vyvezeny samostatně, na což
každý majitel dal písemné Čestné prohlášení o této likvidaci starých vod.
Právě tyto staré špinavé vody škodí v ČOV. Tvoří se nadměrná pěna, která může přetéci do vypouštěné
odpadní vyčistěné vody a hrozí veliké problémy s následnými sankcemi a problémy. K řešení problému
nadměrné pěnivosti musela obec pozvat různé odborníky a chemiky. Byly provedeny další mimořádné
rozbory se zaměřením na tento problém. Po všech těchto rozborech nám bylo doporučeno prozkoumání
všech jednotlivých domovních přípojek a na potlačení či odstranění pěnivosti byl doporučen chemický
přípravek. Není to levná záležitost, ale k řádnému provozu nic jiného nezbývá, než tuto chemii zatím
pravidelně dovážet z Přerova, což činí asi 300 litrů na 4 – 5 týdnů. Množství aplikace se reguluje a provádí
dle potřeby a dle situace kdo tam co vypustí. Při běžném provoze do ČOV přitéká spíše vodnatá splašková
voda, ale jsou období, kdy i z tak velikého spádu od obce k ČOV se doslova pomale valí hustá kašovitá
„hmota“. V tu dobu se navyšuje několikanásbně pěnivost a je nutné zvýšit dávky drahé chemie, aby se
zabránilo problému. Záměrně tohle sdělujeme a žádáme tímto způsobem o nápravu. V případě havárie
nebo dalších problémů, které s sebou nesou nemalé finanční postihy, se zákonitě musí celkový náklad
promítnout do ceny stočného a to hlavně pro všechny (ne jenom pro viníky). Může se stát, že při odhalení
viníka může obec zpětně požadovat úhradu všech vícenákladů včetně drahé chemie.
Proto je i docela možné, že po zkušenostech z provozu a vyhodnocení celkových nákladů po prvním roce
provozu se může budoucí ZO rozhodnout k úpravám navýšení stočného nad rámec finanční analýzy dle
vícenákladů na provoz. Vše ale záleží jenom na nás a na každém jedinci, zda dodržíme všechna pravidla a
nebudeme sem vypouštět odpady přes starou žumpu nebo její starý obsah případně odpad ze chléva,
dešťovou vodu a podobně.
Dalším problémem může být i dešťová voda. Letoší rok i zima byly celkem suché, ale pokud byl
vytrvalejší déšť, navýšil se i denní přítok až o několik desítek kubíků, což značí, že je sem přivedena i
nějaká dešťová voda. Ta po té vyplavuje bakterie a stejně tak hrozí kolaps. Omlouváme se, ale tohle je
třeba veřejně popsat, protože tohle si musíme dát do pořádku sami ve své vlastní obci. Možná jsou averze
z důvodu dalších plateb za stočné, ale dnes je zákonná povinnost i těch nejmenších obcí mít ČOV a
vypouštět vyčistěné vody, což vidíme v celém okolí i v těch nejmenších obcích, že se tohle bez pardonu
buduje. V Maršově jsme o krůček ve předu a možná díky naší píli jsme začali dříve a máme to již za sebou
i s těmi úměrnými platbami za stočné. Nebyl problém provozování předat VaS za stočné ve dvojnásobné
ceně a pro vedení obce bez starosti a hlavně bez odpovědnosti. To jsme od prvopočátku nechtěli se
zdůvodněním, proč z pohodlnosti zastupitelů a radních vytahovat peníze z kapes občanům, když to
můžeme a umíme dělat sami a pro lidi téměř za polovinu?
Jinak se dá konstatovat, že pokud není výše popsaných problémů s přiváděnými splašky, tak zařízení ČOV
pracuje dobře, obsluha pan Staník Crha je zkušený odborník a se svým zástupcem panem Pavlem Šiborem
udržují dobrý chod celého zařízení denními kontrolami. Za to děkujeme.
Sami můžeme posoudit, že oproti jiným obcím jsme celou tuto nákladnou výstavbu prošli snad časově
nejrychleji, s nejmenší újmou při omezení jak v provozu tak i u svých domů. Jsme vděčni za velice krátký
čas výstavby v celé obci (necelých 11 měsíců) a následně 1 rok zkušebního provozu a to již v obci nebyly
znatelné žádné výkopy. Sami si srovnejme výstavbu v Maršově s výstavbou jinde, včetně omezení veřejné
dopravy v řadě obcí na Tišnovsku nebo i v širším okolí v regionu.
Jen pro informaci můžeme sdělit, že v současné době se k budově ČOV asfaltuje rozšířená vozovka, která
je nad prudkým svahem opatřena silničními svodidly proti pádu. Dále se zde pracuje na přívodu (VO)
veřejného osvětlení.
Na podzim bychom rádi umožnili prohlídku ČOV pro veřejnost a to formou dne otevřených dveří
s odborným výkladem a s podrobným popisem činnosti celého zařízení.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hezké letní dny prožité ve zdraví a ve všem dobrém.
Jindřich Chrasta

starosta obce

