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ZPRAVODAJ
(prosinec 2021)

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, čtvrté číslo našeho zpravodaje tentokrát vychází docela v termínu. Od
posledního čísla se toho událo v naší obci hodně. Před posvícením 12.11. jsme se sešli
v kostele sv. Martina, kde nám pan farář řekl několik moudrých slov, posvětil našeho
obecního anděla, zahrál nám malý Edík na housle, zazpívala Terezka s kamarádkou a na
závěr jsme si připili Svatomartinským vínem. V sobotu byla Posvícenská zábava a
samozřejmě v pondělí Pěkná hodinka. Vánoční stromek jsme rozsvítili 27.11., sešlo se nás
hodně, dodržovali jsme rozestupy a dle mého názoru jsme se dobře pobavili. Děkuji všem,
kteří připravili výborné občerstvení a 5.12. už tradičně chodil po vsi Mikuláš se svojí
družinou.
Letní vchod do hospody má nové schody, probíhá oprava hráze a vpustí do rybníka na
Sklené Huti, začínají se opravovat i příkopy. Už 2. týden probíhá oprava v budově úřadu –
dělá se topení – osazují se radiátory a připravuje se osazení tepelného čerpadla. V důsledku
této opravy jsou zrušeny úřední hodiny ve středu. Jsme tam jako „na bojišti“. Různě věci
přenášíme, přikrýváme a při pondělních úředních hodinách zase vše odkrýváme atp…
Konečně máme „rozpracovaný“ geometrický plán s umístěním vodoměrné šachty ke statku a
hned, jak se mně dostane do ruky, požádám Pozemkový fond o zapsání historického
věcného břemene na pozemku České republiky.
Odpady nás zaměstnávají stále – prosím o doručení ohlašovací povinnosti – do 15. 1.
2022. Komunální odpady a poplatky za něj máme vyřešené, ale nejvíce nás štve nepořádek
u kontejnerů na tříděný odpad. Stále tam někdo odkládá papírové tašky se zbytky potravin a
vším možným, už nevím, co bych k tomu více napsala, protože už bylo napsáno skoro vše.
Myslím si, že to není nikdo z občanů naší obce a proti tomu, když jede někdo okolo a odloží
si svůj odpad, se velmi těžko bojuje. Přijde chvíle, kdy to paní Černá přestane uklízet,
protože, kdo další chce uklízet po jiném binec. Radši si nepředstavuji, co poté nastane.
Možná někdo ví, co s tím, poraďte. V lednu (28.) nás čeká obecní bál, pokud nám to Covid
dovolí, tak Vás srdečně zvu.
Vážení občané, přeji Vám krásné Vánoce a v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí,
pohody a všem nám přeji, aby se nám život vrátil do „starých dobrých kolejí“ a mohli jsme se
usmívat.
Marcela Judlová

NÁVRH ROZPOČTU OBCE
Návrh rozpočtu: Celkové příjmy: 4 664 626,- Kč
Celkové výdaje: 4 267 426,- Kč
Přebytek rozpočtu bude použitý na financování úvěru (obecní sál)
Více podrobností na www.privetice.cz .

VODA
Od pondělí 13.12. bude probíhat výměna domovních vodoměrů – byli jste obesláni sms
zprávou a na konkrétní termín se domluvíme telefonicky, abyste byli doma. Pokud se
někdo z chalupářů nedostane, má vodoměr zazimovaný, tak to prosím dejte vědět,
vyřešíme to na jaře. Na výměnu vodoměrů jsme se nemohli domluvit s firmou, která nám
spravuje úpravnu vody, proto zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Winth. Akce probíhá
ke konci roku proto, že se během výměny zjistí konečné stavy vodoměrů a budeme mít
tak podklady k fakturaci vodného. V případě dalších dotazů nás kontaktujte.
Ke konci listopadu jsme spočítali kalkulaci vodného pro rok 2022. Cena vody se mírně
zvyšuje, vzhledem k narůstajícím cenám energií to ani jinak nejde, i přesto, že víme, že
v příštím roce budou probíhat další opravy šoupat a další výměny vodoměrů.
Cena vody v roce 2022 bude 42,90 Kč/m3 (bez DPH), tj. 47,19 Kč/ m3 s DPH.
ODPADNÍ VODA
Vážení občané, zastupitelstvo obce na svém jednání otevřelo otázku: „Jak budeme
řešit odvádění odpadních vod z naší obce do budoucna?“
Do roku 2025 má naše obec povolení vypouštět odpadní vody do potoka. Před
několika lety jsme si nechali zpracovat Studii na odkanalizování naší obce s tím, že
budeme budovat kořenovou čistírnu odpadních vod, vlastně nic jiného nebylo. Aby každý
dům měl vlastní čistírnu odpadních vod, nebylo „populární“. Časy se mění a v současné
době jedním s podporovaných dotovaných programů je vybudování „Obecního systému
domovních čistíren odpadních vod“. Jednoduše napsáno, každý dům bude mít vlastní
čistírnu na svém pozemku a tyto čistírny se propojí do jednoho systému, předpokladem
je na stávající jednotnou kanalizaci, která v obci je. My máme kanalizaci legální s platným
kanalizačním řádem, povolením a pravidelným odběrem vzorků. Teoreticky by obec
stávající kanalizaci využila a na ni by se napojily jednotlivé ČOV. Čističky by byly
vybudovány na pozemku vlastníka nemovitosti. Předpokládané roční náklady na provoz,
které by byly za elektriku, údržbu a monitoring – cca 5 000,- Kč. Náklady na vybudování
tohoto systému by byly hrazeny z dotace EU – 80% a 20 % by doplácela obec. Údržbu a
monitoring by po dobu cca 10 let zajišťovala obec. Je samozřejmé, že ne všechny domy
bude technicky možné na systém napojit. Zastupitelstvo se musí dohodnout a oslovíme
Vás s dotazníkem. Zajištění projektu a financování bude trval minimálně rok až rok a půl.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Známky na rok 2022 je možné si vyzvednout na obecním úřadě 20. prosince od 16:00 do
18:00 hodin.

KONTAKTY OBCE
email: obec@privetice.cz, starostka@privetice.cz, ucetni@privetice.cz
pevná linka: 371785386; mobilní tel. 724181255 (starostka), 724181256 (místostarostka);
internetové stránky: www.privetice.cz
datová schránka: sucay8y

