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Vážení spoluobčané,
dovolte mi při příležitosti vydání našeho dalšího
občasníku popřát Vám ještě jednou vše nejlepší
do tohoto nového roku, hodně štěstí, zdraví,
osobní pohody a klidný život v naší obci. Budeme
se snažit, aby k tomu i náš obecní úřad přispěl
svou činností.
Filip Klíma – starosta obce

Poplatky za odpady
Pravděpodobně nejdůležitější informace, na kterou
jistě všichni čekají, jsou poplatky za odpady
v letošním roce. Jsme rádi, že zde můžeme občany
informovat o tom, že poplatky za likvidaci odpadu
se letos zvyšovat nebudou a zůstávají tak 350,- Kč
za trvale v naší obci žijící osobu, a za objekt určený
k individuální rekreaci. Poplatky jsou splatné do
konce března.
Při distribuci známek na popelnice před koncem
loňského roku jsme mylně informovali, že v roce
2003 došlo k prudkému nárůstu nákladů na odvoz a
likvidaci odpadů, a to na více než dvojnásobek
úrovně roku 2002.
Studiem účetních dokladů, jednáním s firmou
Tesco a detailní analýzou problému jsme došli
k závěru, že situace až tak dramatická není. Další
pozitivní informace, kterou se podařilo zjistit je, že
DPH na odpady se pravděpodobně zvedat nebude.
Z těchto důvodů se obecní zastupitelstvo rozhodlo
odstranit především díry ve stávajícím systému
umožňující systém zneužívat. Toho by mělo být
dosaženo zavedením regulace počtu popelnic,
větším zapojením podnikatelů do systému smluvní
likvidace odpadů a zavedením systému tříděného
odpadu.
Regulace počtu popelnic
Zatímco stávající systém neomezoval počet
popelnic na jednu domácnost a známky na
popelnice byly rozdávány tak, že každý dostal tolik
známek, o kolik si řekl, novela vyhlášky nyní
určuje, že jedno-čtyřčlenná domácnost má nárok na
jednu popelnici, větší domácnost pak na další
popelnici na každé čtyři další členy. Tato regulace
je obvyklá např. v J. Hradci a vychází ze
statistických
výsledků
produkce
odpadu
domácnostmi. Z této statistiky mj. vyplývá, že takto
omezený počet popelnic by měl stačit každému,

www.dolnipena.cz
kdo do nich neháže odpad, který do popelnic
nepatří (např.biologický odpad ze zahrádky, který
by se měl kompostovat). Zastupitelstvo však přesto
ve vyhlášce otevřelo možnost pro ty, kteří by
potřebovali další popelnici nad rámec výše
uvedeného omezení, že si mohou zakoupit další
známku na popelnici za 350,- Kč.
Podnikatelé a živnostníci
Druhou mezerou, kterou systém ruku v ruce s
nekontrolovaným rozdáváním známek na popelnice
umožňoval, bylo zneužívání těchto známek
podnikateli.
Každý podnikatel má ze zákona povinnost si
smluvně zajistit likvidaci odpadu. Tato likvidace
může vypadat tak, že bude pravidelně odvážet svůj
odpad vlastními prostředky na skládku, nebo si
odpad nechá odvážet specializovanou firmou.
Další možností, kterou připouští zákon o odpadech
a se kterou počítá i naše vyhláška, je možnost
uzavřít na likvidaci odpadu smlouvu s obcí, dostat
od obce podnikatelskou známku na popelnici a
odpad sypat do popelnice. Tato možnost, ačkoli s ní
vyhláška již dva roky počítá, nebyla našimi
podnikateli zatím vůbec využívána. Proto se obecní
úřad rozhodl vyjít našim podnikatelům vstříc a
stanovil sazby za tuto smluvní likvidaci na 350,- Kč
za popelnici. (Pro zajímavost v J.Hradci je to 1600
Kč.)
Vyzýváme tímto podnikatele sídlící v naší obci,
případně mající v naší obci provozovnu, aby využili
námi nabízené možnosti a smlouvu na likvidaci
odpadu s obcí uzavřeli. Cena za tuto likvidaci není
vysoká a budete mít krytá záda při případné
kontrole.
V tomto směru chceme upozornit, že zákon o
odpadech dává obci právo kontrolovat podnikatele
na jejím území, jakým způsobem provádějí
likvidaci odpadu, přičemž sankce při porušení
povinností v nakládání s odpady jsou poměrně
palčivé. Chceme zdůraznit, že v roce letošním i v
příštích letech hodlá náš obecní úřad
práva
kontroly využít a podnikatele ohledně likvidace
odpadu překontrolovat. U těch, kteří budou mít
uzavřenu smlouvu na likvidaci odpadu s obcí bude
logicky tato kontrola velmi jednoduchá.
Tříděný odpad

Obecní zastupitelstvo se též na svém posledním
jednání rozhodlo, že nelze již dále stát zády ke
všeobecnému trendu sběru tříděného odpadu a
proto budou v obci umístěny tři kontejnery na
tříděný odpad. Bude zde kontejner na sklo, na papír
a na PET lahve. Kontejnery budou umístěny na
obecním pozemku za mostkem přes potok naproti
vjezdu do sídliště Na Výsluní.
Firma Tesco, která bude tříděný odpad svážet, tento
odpad zpracovává na speciální lince pro likvidaci
tříděného odpadu. Obecně rozšířená fáma o tom, že
tříděný odpad se stejně všechen sype na skládku na
Fedrpuši, tedy není pravdivá.
Vyzýváme proto občany, aby v zájmu své
budoucnosti i budoucnosti svých dětí v sobě
potlačili vrozenou pohodlnost, odpad třídili a
kontejnerů co nejvíce využívali. Zároveň žádáme
občany, aby ať už z legrace, z lenosti nebo kvůli
osobním antipatiím do kontejnerů neházeli to, co do
nich nepatří.

Neplatiči poplatků
Kontrolou účetní evidence jsme zjistili, že někteří
místní občané a zahrádkáři doposud nezaplatili
poplatek za rok 2003. Chceme věřit, že se tak stalo
nedopatřením, a proto žádáme všechny, kdo jsou si
vědomi, že poplatek vloni nezaplatili, aby tak
neprodleně učinili, čímž se vyhnou sankcím.
Upozorňujeme, že placení poplatku je povinné pro
všechny obyvatele bez ohledu na to zda mají či
nemají popelnici a nedá se mu legálně vyhnout.
Zákon o odpadech nabízí dostatek možností pro
vymožení poplatku a sankcionování neplatičů. Náš
úřad nehodlá v žádném případě neplatiče tolerovat
a platbu poplatku bude tvrdě vymáhat, a svévolné
neplatiče sankcionovat.

Jiné obecní poplatky
Obecní zastupitelstvo již na podzim loňského roku
novelizovalo vyhlášku o místních poplatcích.
Novelizace zavádí několik novinek. První a pro
občany jistě příjemná změna je zrušení poplatku ze
psů. Výnos tohoto poplatku nebyl pro obec nijak
závratným příjmem a vzhledem k tomu, že psy
vlastní převážně důchodci, jejichž finanční situace
nebývá právě příznivá, byl tento poplatek zrušen.
Další změnou je zavedení tzv. Poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na vodovod či kanalizaci. Tento poplatek
se týká majitelů stavebních parcel v nově
osídlovaných lokalitách, kde zajišťuje právo obce
inkasovat peníze od stavebníků připojujících se na
tyto inženýrské sítě.

Z dalších změn je to pak již jen znovuzavedení
poplatku za provoz hracího automatu, zrušení
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
a
kosmetické změny v ostatních poplatcích.

Velký kontejner
Na posledním jednání zastupitelstva sklidil obecní
úřad kritiku, že velký kontejner na objemný odpad
byl na podzim umístěn pozdě a jeho umístění
nebylo nijak avizováno, nebo veřejně oznámeno.
Na základě této kritiky a kvůli úspoře finančních
prostředků obecní zastupitelstvo rozhodlo, že
kontejner se bude umísťovat pouze na jaře na dvě
již osvědčená místa. Kontejner bude přistaven
v posledním týdnu dubna za mostek naproti
odbočce do sídliště Na Výsluní a následně po jeho
naplnění vyvezen a přemístěn před hospodu. Na
podzim se již znovu přistavovat nebude.

Železná neděle
Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči naší obce jsme
se rozhodli uspořádat dne 9.5.2004 železnou neděli.
Občané, kteří mají doma jakýkoli železný šrot jej
mohou, pokud mají zájem, v sobotu 8. nebo
nejpozději v neděli 9. ráno do 7 hod vynést před
svůj dům. Hasiči šrot v průběhu neděle naloží a
odvezou. Výtěžek z prodeje šrotu půjde do rozpočtu
místního sboru dobrovolných hasičů a podpoří
jejich činnost.

Termíny jednání zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání
stanovilo závazné termíny svých jednání. Jednání
tedy proběhnou: 26.2., 29.4., 24.6., 23.9., 11.11.,
16.12.. Všechny tyto termíny jsou čtvrtky a jednání
obvykle začíná v 19 hod. Upozorňujeme, že tato
jednání jsou veřejná a případné zájemce o účast
rádi zveme.

Veřejně prospěšné práce
Obecní úřad se rozhodl po vzoru sousední Horní
Pěny ve spolupráci s Úřadem práce vytvořit celkem
tři pracovní místa na veřejně prospěšné práce a
vytvořit tak pracovní četu, která by měla na starosti
úklidové práce, údržbu obecní zeleně a obecních
lesů. Vyzýváme občany bez pracovního poměru,
kteří by měli chuť se zapojit do této činnosti, aby se
přihlásili na obecním úřadě.
Obecní úřad Dolní Pěna

