Obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou

Obecní "Z P R A V O D A J" č. 33
Vydáno v Mirošově dne 29. 4. 2016

 Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov
Ke dni 16. 3. 2016 předložila firma OMS Walter, spol. s r. o. „Vyhodnocení zkušebního
provozu ČOV“ za období od 05/2015 až 02/2016. Zprávu zpracoval pracovník uvedené firmy
Ing. Jiří Rozsypal. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu obec podala následující
žádosti:
- žádost o vydání kolaudačního souhlasu – vlastní stavba ČOV včetně přípojky vody a
elektro
- žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
- žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho
změnu
V rámci kolaudačního řízení byly svolány dvě závěrečné kontrolní prohlídky. První
svolal odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Ing. Mertlík na 15. 4. 2016 v 9.00 h.
Kontrolní schůzky se zúčastnilo 10 pozvaných osob včetně účastníků řízení. Byl
zkontrolovány kanalizační stoky, šachty, poklopy, technologie a provoz ČOV. Při kontrolní
prohlídce nebyly zjištěny žádné závady. Kolaudační souhlas bude vydán do 29. 4. 2016.
Druhou kontrolní prohlídku svolal odbor stavebního úřadu, Ing. Stehlíková na 19. 4. 2016
v 9.00 h. Kontrolní prohlídky se zúčastnilo 11 osobo včetně účastníků řízení. Kontrolována
byla vlastní stavba ČOV, přilehlé pozemky, přípojka vodovodní a elektro. Při kontrole nebyly
zjištěny žádné závady. Kolaudační souhlas bude vydán do 29. 4. 2016. Povolení k nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami bude vydáno do 28. 4. 2016.
Od 1. 5. 2016 bude zahájen trvalý provoz splaškové kanalizace a ČOV v obci Mirošov a od
tohoto data bude vybíráno stočné.
Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2016, kterou se stanovuje úhrada vodného a
stočného ve dvousložkové formě, byla schválena zastupitelstvem obce Mirošov a je účinná od
1. 5. 2016.
V rámci trvalého provozu „Splaškové kanalizace a ČOV v obci Mirošov“ bude provádět od 1.
5. 2016 obsluhu ČOV a kontrolu funkce kanalizace p. Jaromír Krajíček, se kterým bude
uzavřena dohoda o provedení práce za odměnu 3 200,- Kč hrubé mzdy za jeden měsíc.
 Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2016
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Zastupitelstvo obce Mirošov se na svém zasedání dne 16. 2. 2016 usnesením č. 112 usneslo
vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1 Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanovuje úhrada vodného
a stočného ve dvousložkové formě.1)
Článek 2 Stanovení druhu pevné složky
1)

§ 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
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Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle množství odebrané vody [§ 32 odst. 1
písm. c)] vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích.
Článek 3 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 3. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: 8. 4. 2016
 Stanovení stočného
Dle finanční analýzy byla cena stočného vypočítána ve výši 30,80 Kč/1 m3, což je cena
minimální. Kalkulovaná cena musí být vždy vyšší.
Kalkulační údaje pro výpočet ceny stočného:
roční spotřeba elektrická energie
29 000,- Kč
roční mzdové náklady (obsluha ČOV)
36 000,- Kč
ostatní přímé náklady – odpisy
65 000,- Kč
ostatní provozní náklady externí
72 000,- Kč
výrobní režie
1 000,- Kč
úplné vlastní náklady
203 000,- Kč
počet pracovníků
1
voda odpadní čištěná
5 300 m3/rok
Výpočet ročních odpisů
cena stavby
23 255 597,- Kč
z toho dotace
18 350 024,- Kč
vlastní náklady
4 905 573,- Kč
4 605 000,- Kč/80 let
57 570,- Kč
300 000,- Kč/40 let
7 500,- Kč
roční odpisy
65 070,- Kč
pevná složka
500,- Kč/rok
3
cena za 1 m čištěné vody
32,64 Kč bez DPH
3
cena za 1 m čištěné vody
38,- Kč s DPH
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada stočného:
1.1 jeden zdroj vody (obecní vodovod):
500,- Kč pevná složka + 38,- Kč (včetně DPH) za odebrané m3 vody dle vodoměru
1.2 více zdrojů vody:
500,- Kč pevná složka + 38,- Kč (včetně DPH) za odebrané m3 dle tabulek roční spotřeby na
obyvatele (30 m3 za rok) a za počet skutečně žijících osob v domácnosti
1.3 chalupáři:
a) jeden zdroj vody (obecní vodovod):
500,- Kč pevná složka + 38,- Kč (včetně DPH) za odebrané m3 vody dle vodoměru
b) více zdrojů vody:
500,- Kč pevná složka + 38,- Kč (včetně DPH) za odebrané m3 dle tabulek roční spotřeby na
počet osob užívajících rekreační objekt, minimálně započteno 10 m3 na rok
Důležité upozornění!
Při běžné kontrole kanalizačních stok a šachet bylo zjištěno, že uživatelé splaškové kanalizace
přes své dřezy a toalety likvidují nevhodné suroviny a látky, které do kanalizace nepatří.
Zbytky surovin jako jsou brambory, zelenina a ovoce patří do kontejneru na bioodpad nebo do
kompostu, tuky a oleje z kuchyní po zchladnutí nalejte do PET lahví a uložte do popelnice,
hygienické, kosmetické a čistící ubrousky, dámské hygienické vložky a tampony uložte
2

rovněž do popelnice. Všechny tyto suroviny, látky a výrobky se lepí na stěny kanalizační
trubek, způsobují usazeniny a ucpávají kanalizační stoky. Pokud uživatelé splaškové
kanalizace nebudou dodržovat pravidla řádného provozu, bude docházet k častému čištění
kanalizačních stok a šachet a tím porostou finanční náklady na provoz, které se samozřejmě
promítnou do ceny stočného. Děkujeme za pochopení.
 Dětské závody v rybolovu k MDD
Dětské závody v rybolovu k MDD se uskuteční dne 29. 5. 2016 za stejných podmínek jako
v roce 2015.
 Nabídka aukcí energií
Společnost Terra Group Investment, a. s. předložila nabídku na zajištění levnějších cen
energií formou aukcí pro obec a fyzické osoby. Společnost požaduje po obci Mirošov, aby
tuto formu spolupráce zaštiťovala bez jakýchkoliv finančních nároků a požadavků. Na
základě záštity obce bude zástupce společnosti kontaktovat jednotlivé zájemce o tuto nabídku.
Členové zastupitelstva obce Mirošov se záštitou obce Mirošov souhlasili.
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