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------------------------------------------------------------------------VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Po teplém babím létu nám počasí připravilo
celkem slušné počasí v posledních týdnech. Již
několik týdnů však nepršelo, což není dobré pro
zemědělce. Suché počasí také může ovlivnit
přezimování stálezelených dřevin. Proto je ještě
před zámrzem řádně zalijte.
Čas utíká jako voda.
Začala doba adventní. Zapálili jsme první svíci
na adventním věnci, zapálíme druhou, třetí a
čtvrtou a budou nás čekat nejkrásnější svátky
v tomto roce.

SMLOUVY NA ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Ke konci měsíce října a začátkem listopadu
vám zastupitelé roznášeli smlouvy na odvádění
odpadních vod. Protože naše obec má ve
vlastnictví kanalizaci a čistírnu odpadních vod a
také toto zařízení provozuje, má za povinnost
se všemi nemovitostmi podepsat smlouvu k této
činnosti (podobně máme každý podepsanou
smlouvu na dodávku pitné vody, elektřiny a
plynu). Čistírna je provozována již více jak pět
let. Smlouvy jsou antidatované o necelé dva
roky zpětně. Obec zatím nevybírala „stočné“.
Z této smlouvy vám placení stočného
nevyplývá.
A nemusíte mít obavy, že bychom vybírali
tento poplatek zpětně.
Mrzí mě reakce některých občanů, kteří vidí za
touto smlouvou něco špatného !!!!!!
Proto vás všechny, kdo ještě smlouvy
nedonesly, žádám o podepsání a doručení na
obecní úřad (stačí vhození do poštovní
schránky).
Rozneseno bylo 119 smluv. Zpět se nám vrátilo
již 80 podepsaných. Všem, kteří smlouvy
podepsali, patří poděkování za pochopení a
vstřícnost.

Smlouvy nebudou dodány nemovitostem
v Horních zahradách a na samoty, kde
kanalizace není. Pokud máte nějaké dotazy
k této záležitosti, rádi vám je zodpovíme na
obecním úřadě! Na jiných místech v obci vám
neporadí vždy dobře!

ZMAŘENÝ
PROJEKT
OPRAVY
KOMUNIKACE V „SÓDNÍ“ ULICI
Obec v minulých třech měsících připravovala
podání žádosti na dotace ze SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) – jednalo se o
projekt se třemi dílčími opatřeními - opravou
komunikace v ulici „Soudní“, předláždění
chodníků od Bláhového po Večeřovo a obnova
zeleně na stejném úseku. Na chodník a zeleň
stačilo jen oznámení na stavebním úřadě, na
komunikaci bylo nutné vyřídit stavební povolení
(nutné doložit k žádosti i s nabytím právní
moci). Pro rychlejší vyřízení stavebního
povolení byla zvolena možnost (dle stavebního
zákona) obejít všechny účastníky řízení a získat
jejich souhlas. Po odevzdání tohoto dokumentu
by příslušný stavební úřad vydal obci stavební
povolení i s nabytím právní moci. Účastníků
bylo 53 (správci inženýrských sítí, majitelé
nemovitostí ze Skaštic, Brna, Kroměříže,
Kojetína, Přerova, Hulína). Všechny tyto
účastníky jsem oslovil a získal jejich souhlas.
Majitelé nemovitostí č. p. 100 a 108 však
nesouhlasili (jejich písemné vyjádření je
k dispozici na obecním úřadě).
K vydání stavebního povolení je nutné mít
souhlas všech účastníků řízení. Stavební
povolení tím pádem nemohlo být vydáno a
projet v hodnotě 5.000 000 miliónů korun se
konat nebude.
Všem majitelům nemovitostí v „Soudní ulici se
omlouvám za zmaření naděje na opravu
komunikace v této části obce. Za sebe vám
mohu slíbit, že budu dál pokračovat ve
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------------------------------------------------------------------------vyřizování tohoto projektu. A pokud bude
vyhlášen stejný nebo podobný dotační titul,
budeme se snažit projekt uplatnit!

POPLATEK ZA ODPAD V ROCE 2012
V návrhu rozpočtu na rok 2012 počítá
zastupitelstvo obce zvýšit poplatek za tuhý
komunální odpad o 50,- korun na obyvatele.
Poslední zvýšení bylo v roce 2007, pět let byl
poplatek stejný. Obec doplácela každý rok
v rozmezí 25 až 30 tisíc korun. Výjimkou je rok
2010, kdy došlo k navýšení celkové ceny za
odpad při likvidaci starých kabin zhruba o
12.000,- Kč (viz níže). Stále se ale pohybujeme
v rozmezí 25 až 30 tisíc korun doplácených
obcí. Což není taková velká částka. Ale v roce
2012 dojde ke zvýšení DPH na 14%, tím se
zvýší finanční nároky na tyto služby, které
musíme zaplatit. Abychom se zase dostali do
rozmezí okolo 25 až 30 ti tisíc, musí dojít
k navýšení poplatku.
Bude tedy platit – kdo bude mít
v domácnosti jednu popelnici (objem 110 a
120l) bude hradit 350,- korun na trvale
hlášeného obyvatele na nemovitosti. Kdo
bude mít takové nádoby dvě anebo jednu o
objemu 240 l bude platit 450,- korun na
trvale hlášeného obyvatele na nemovitosti.
Plně si uvědomujeme, že toto zvýšení je velmi
nepopulární. Stále ale platí, že pokud budeme
poctivě třídit, bude odpadu, který se vyváží na
skládku méně a méně také zaplatíme.
Uplynulých pět let se poplatek nezvyšoval.
Zde máte přehled za poslední účetně uzavřené
roky 2007- 2010.
2007
2008
2009
2010

Poplatky TKO
- 119.344,- 122.325,- 127.448,- 133.125,-

Výdaje TKO
147.422,153.723,152.615,174.642,-

Rozdíl
28.078,31.167,25.167,41.517,-

KULTURNÍ AKCE
5. 12. - v podvečerních hodinách Chození sv.
Mikuláše po vesnici – máte-li zájem o návštěvu
Mikuláše a čertů u vás doma, víte u koho se
nahlásit.
20. 12. v 15.30 hod ve staré hospodě vedle
kadeřnictví Vánoční beseda se skaštickými
seniory – vystoupení dětí z místní mateřské
školy, školáků a další.
24. 12. po „půlnoční“ mši svaté – tradiční
zpívání koled před kostelem, čas bude
upřesněn.
Plány na příští rok – kulturní
Skaštická chasa projevila zájem o obnovení
„Vodění medvěda“. Obecní úřad tuto aktivitu
samozřejmě vítá a bude tuto akci podporovat.
Zatím nejsou známy podrobnosti a termín akce.
Včas budete informováni.
V příštím roce bude jistě karneval pro děti,
Josefovský košt slivovice, stavění máje, pálení
čarodějnic, pletení tatarů, dětský den apod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011
V minulém vydání nebyl uveden v jubilantech
pan Vladimír Brázdil, který se v dubnu dožil
70- ti let. Tímto napravujeme naši chybu a
omlouváme se. A ještě jednou – pevné zdraví!
80. let – paní Bohumila Marčonková (22.12.)
82. let – paní Marie Motalová (10. 12.), paní
Vlastimila Seidlová (12.12.)
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně
spokojenosti.
Listopad 2011
Bc. Richard Novák – starosta obce

