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Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

DSO Obecní Voda
Jako dlouholetý předseda Dobrovolného svazku „Obecní voda“, který
vykonává svou funkci od roku 2006, se na Vás obracím s vysvětlením
ohledně navýšení ceny vodného a stočného v členských obcích DSO
„Obecní voda“ dle článku ve Zpravodaji městyse Častolovice 1/2021 Slovo místostarosty. Počátkem je třeba uvést základní myšlenku
svazku obcí a to je: historickým účelem vzniku DSO – solidarita
v rámci DSO a předpoklad, že se infrastruktura bude rozvíjet, a to jak
vodovod, tak kanalizace.
DSO „Obecní voda“ Častolovice, jehož hlavním cílem je zajištění
provozu vodovodu včetně dalších služeb spojených s dodávkou pitné
vody ve všech členských obcích a zajištění provozu kanalizačního
zařízení (mimo provozu samotných vodovodních a kanalizačních sítí
se jedná též o provoz ČOV Častolovice a Olešnice, dále pak úpravny
vody, vodojemu a vrtu) se již v minulosti snažil získat finanční
prostředky na rekonstrukci ČOV v Častolovicích. Například v roce
2009 byla již zpracována projektová dokumentace, výběrové řízení na
poradenskou činnost, organizací výběrového řízení včetně podání
žádosti o dotaci v celkových nákladech 353.954,-Kč. Bohužel se
nepodařilo jakékoliv finanční prostředky získat. Proto jsme uvítali
možnost realizovat výstavbu kanalizace v obcích Čestice a Olešnice,

kde se vyřeší odkanalizování veškerých nemovitostí. Zároveň s touto
dotací byla možnost získat dotaci na rekonstrukci ČOV, která již za
celá desetiletí nebyla vyhovující a byla ve značně dezolátním stavu
vlivem splašků atd.. Je třeba si uvědomit, že na tuto čistírnu byly
napojeny pouze Častolovice. Celou tuto uvedenou akci výstavby nové
kanalizace a rekonstrukci ČOV podpořily všechny členské obce včetně
Častolovic. Od roku 2012 se proto tvrdě pracovalo na přípravě
projektových dokumentací, veškerých povoleních a následném podání
žádosti o dotaci. V roce 2017 se nám jako DSO OV podařilo tuto
dotaci získat a následně se započalo s výstavbou splaškové podtlakové
kanalizace v členských obcích Čestice a Olešnice s intenzifikací ČOV
v Častolovicích v celkových nákladech převyšujících částku
125.000.000,-Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši
72.311.817,-Kč ze státních zdrojů (MŽP) a 3.000.000,-Kč z finančních
zdrojů Královéhradeckého kraje. Čestice i Olešnice řeší svou finanční
spoluúčast každý svým úvěrem přesahujícím částku 25.000.000,-Kč.
Zhotovitelem celého díla je Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice
skládající se z účastníků VCES a.s., IMOS Brno a.s., BAK stavební
společnost a.s..
Podíly jednotlivých obcí na výstavbě nové kanalizace jsou hrazeny
pouze ze strany Čestic a Olešnice. Podíl na intenzifikaci ČOV
Častolovice na kterou se obě obce připojily, by měly být hrazeny ale
podílem tří obcí. Tedy Česticemi ve výši 24.643.940,-Kč, Olešnicí ve
výši 24.169.824,-Kč a Častolovicemi v částce 4.524.418,-Kčj.
Vzhledem ke zkvalitnění vypouštěných vod (nová legislativa) se
v průběhu výstavby provedla nezbytná úprava intenzifikované ČOV s
osazením několika čerpadel na zachycení plovoucích nečistot a úprav
s tím spojených. Proto byl uzavřen dodatek na tyto úpravy s podílem
obcí rovným dílem každé ve výši 341.069,-Kč. Následně byly
uzavřeny ještě dva dodatky se zhotovitelem. Tyto dodatky dále
zahrnují rekonstrukce komunikací a chodníků v Česticích a Olešnici
vzhledem k celkovému poničení stávajících povrchů technikou i
vlastní výstavbou kanalizačních šachet. Dále zahrnují částku na
prodloužení kanalizace mezi Česticemi a Olešnicí vlivem skalnatého
podloží – nemožnost dodržení původní trasy, i když byly provedeny
sondy při přípravě projektové dokumentace. Poslední největší
položkou v dodatku byla změna provedení kanalizace. Původní
podtlaková kanalizace se díky tomu, že občané v plánované trase
výstavby u komunikace I/11provedli výstavbu altánů, bazénů a pergol,
musela být změněna na kanalizaci tlakovou. Ta dále ke svému způsobu
provedení a položení neohrozila břehy historického náhonu Alba.
Dodatky byly v celkové výši 12.154.101,-Kč, které Čestice i Olešnice
uhradily ze svých rozpočtů. Bohužel Častolovice se na financování
spoluúčasti svého závazku v celkové výši 4.865.487,-Kč, odmítly
podílet.
Než celé toto dílo započalo, nechali jsme si s obcí Olešnice zpracovat
studii s posouzením několika variant kanalizací – gravitační, tlaková,
podtlaková a jejich kombinací včetně výstavby nové čistírny
odpadních vod nebo rekonstrukce stávající v Častolovicích. Dále jsme
si nechali zpracovat „Finanční a ekonomickou analýzu výstavby
splaškové kanalizace Čestice – Olešnice“ a posouzení projektanta o
„Zdůvodnění varianty podtlakové kanalizace“. Veškeré materiály byly
postupně předkládány členům DSO „Obecní voda“ a proto se
nezakládá na pravdě tvrzení místostarosty o projektu započatém před
pár lety za pár desítek milionů korun, neboť náklady a předpokládané
provozní náklady jsme předložily již v roce 2012. V jeho článku
rovnajícímu se blábolu je v bodě č.1 uvedena informace o výstavbě
megalomanské stavby a příkladu výstavby soustavy kořenových
jezírek. Ve většině obcí nelze využít přírodních dočišťovacích nádrží –
v rámci ČR to budou jednotky max. desítky (lze využít u malé obce,
musí být k dispozici vodoteč, prostor). Jednou se ty nádrže budou
muset vyčistit a kolik to bude stát …. ? Navíc si nejsem jistý, že by
úřad povolil jinou možnost odkanalizování, když je v dosahu ČOV
s dostatečnou kapacitou a náklady na připojení 1 obyvatele nepřevyšují
dané limity. Cena investice – investice byla částečně spolufinancována
z dotací. Veřejné instituce vždy na začátku zkoumají ekonomickou
efektivnost – náklady na připojení 1 obyvatele. Pokud to překročí
limit, dotace není schválena, ale to se v tomto případě nestalo.
V bodě č.3 dále zpochybňuje činnost svých předchůdců. Bohužel toto
se dnes děje téměř všude, že skrýváním vlastní neschopnosti občané
odvádí pozornost jiným směrem a osočují poctivou práci jiných. Ano,
každý jistě ve svém životě udělá nějakou chybu, ale nesmíme
zapomínat, že stanovy jsou zpracovány v roce 2005 v nejlepším
vědomí a svědomí, tak jak je požadoval státní orgán. Dokonce byly
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zpracovány Častolovicemi a nebojím se říci, že by byly
diskriminujícími. Každý ze čtyř členů má jeden hlas a hlasuje se vždy
a o všem. Naopak předložený návrh nových stanov vedením
Častolovic je k popukání – hlasování dle počtu obyvatel. To by tři
obce ani po součtu svých hlasů (cca.1.100) nemohli Častolovice
přehlasovat (cca.1.600 hlasů). A kde je tady dovětek pana
místostarosty o ochraně zájmů občanů?
Rovněž se pan místostarosta mýlí ve vyjádření, že cena vodného a
stočného je navýšena hlavně z důvodu výstavby zmíněné kanalizace a
INTEZIFIKACE ČOV (což opomněl napsat).
Je to hlavně z důvodu nutnosti provedení výběrového řízení (koncese)
na provozovatele našeho společného vodohospodářského majetku.
Tato koncese probíhal od roku 2019 a byla ukončena v prosinci 2020.
Zde je třeba uvést, že na základě požadavku státu je třeba tvořit
investice na rekonstrukci majetku (plán obnovy) a to do výše ceny
tohoto celého majetku.
Od roku 2009 bylo do majetku investováno i se spoluúčastí obcí
nemálo finančních prostředků:
Častolovice 10 982 413,28 Kč
Čestice 180 478,38 Kč
Hřibiny-Ledská 286 980,06 Kč
Olešnice 2 017 078,81 Kč
Mimo to se v roce 2014 provedla celková rekonstrukce úpravny vody,
výstavba nového vrtu a rekonstrukce vodojemu s výstavbou nové
nádrže v celkových nákladech 12. 186. 000,-Kč.
Nicméně i tyto investice nestačí a proto je třeba investovat více. Proto
je na místě navýšení ceny, o kterém informuji členy svazku. Již od
roku 2010 se marně s kolegou z Olešnice o toto snažíme. Stačilo
v minulosti navýšit mírně a ne nyní skokově a razantně.
Jen pro informaci se dokonce cena mohla v loňském snížit, ale bohužel
opět díky zástupcům Častolovic k tomuto nedošlo. Na jednání svazku
21.5.2020 bylo navrženo snížení ceny vodného a stočného od
1.6.2020. Tohoto jednání se zástupci Častolovic nezúčastnili bez
řádného omluvení. Další pokus o jednání byl 1.6.2020 v Častolovicích.
Bohužel zde došlo k odsouhlasení změny programu a o snížení ceny
v podobě Dodatku s fi. AQUA Servis RK nebylo jednáno. Další
jednání jsem svolal na 18.6.2020, ale zde došlo 2 hodiny před
začátkem k omluvě zástupců Častolovic i Hřibin a jednání tudíž bylo
bezpředmětné. Další jednání proběhlo 29.7.2020, ale zde se řešily
tabulky ohledně probíhající koncese s fi. Grant-Project Partners Praha.
Následně po tomto jednání s námi firma po několikaleté spolupráci
ukončila činnost. Další jednání výboru proběhlo až 17.9.2020 a to již o
změně ceny nemělo cenu jednat. Zde tedy v praxi vidíte zájem o
občany od vedení městyse v podobě možného snížení ceny vodného a
stočného v roce 2020. Místo toho ale došlo podání nesmyslného
trestního oznámení na mou osobu starostou Častolovic, místo aby se
konstruktivně podílel na vývoji koncesního a výběrového řízení v DSO
„OV“. Alibismus následně dovršil tím, že se bez omluvy neúčastnili
jednání výběrové komise.
Závěrem ještě konstatuji, že veškeré dotace jsem zajišťoval osobně a to
zcela bez pomoci vedení Městyse Častolovice, který jen přihlížel a vše
bojkotoval. Dokonce i dotace z krajského úřadu Královéhradeckého
kraje byly starostou veřejně kritizovány a nikdy hlasováním
nepodpořeny. Pro zajímavost jednalo se o dvě dotace s celkovou výší
4.000.000,-Kč, které byly navzdory nesouhlasu zmíněného
odsouhlaseny.
Domnívám se proto, že vedení je již opotřebované a „zkostnatělé“.
Neustálé váhání, kritika a nechuť pracovat či dokonce spolupracovat
mi připomíná doby minulé, kdy ve vedení státu seděli staří a unavení
s tendencí moralizovat vše a všechny.
Vondráček Petr, předseda DSO „OV“

přímočaře, ale bohužel nemám jinou možnost. Jedná se o skutečnost
závazku v žádosti o dotaci, kde jsme se zavázali se závaznými ukazateli
ohledně počtu připojených. Každá stávající nemovitost je opatřena
kanalizační šachtou, na kterou se měl každý vlastník připojit do
30.6.2021. Do konce září letošního roku se muselo provést závěrečné
vyhodnocení dotačního titulu a v Česticích se nepřipojily 4 nemovitosti,
v Olešnici 6 nemovitostí. Bohužel nejedná se nějaký závažný důvod, ale
o liknavost a neochotu, potažmo přímo „mazanost“ těchto vlastníků
nemovitostí. Jaké důsledky nám ostatním z tohoto plynou (ohrožení
nebezpečí vrácení části nebo dokonce celé dotace) si uvědomte sami.
Díky výstavbě kanalizace a zničení komunikací jsme byli nuceni
provést opravy místních částí. Jednalo se o nový povrch na horním
konci u Janečků, za hospodou, k pile, dolní konec v ulicích u OÚ
v nákladech více jak 2.000.000,-Kč. V letošním roce plánujeme
dokončení opravy na dolním konci u čapího hnízda až k ZD a mostu na
Horky v stejných nákladech. U některých komunikací se vzhledem
k bezpečnosti silničního provozu osadily zrcadla, retardéry a patníky.
Rovněž díky výstavbě kanalizace utrpěly některé chodníky, proto došlo i
k jejich rekonstrukcím. Jednalo se například o chodník u hospody a ve
škole. Také s rekonstrukcí chodníků počítáme v letošním roce. Jedná se
o chodník na dolním konci u Sajdlů a chodník u prodejny v nákladech
okolo 800.000,-Kč. Stále plánujeme výstavbu chodníku od zastávky ČD
směrem na Olešnici, ale bohužel váznou jednání ohledně vlastnictví
dotčených pozemků.
Také na rekonstrukcích mostů v obci se nadále usilovně pracovalo.
Provedla se oprava mostu u řeky, dále pak mostu k ubytovně, mostu na
horním konci u Jirušků a to každý za více než 300.000,-Kč. Dále pak
také železného mostu u podchodu. V letošním roce dojde ještě
k rekonstrukci mostu na dolním konci u čapího hnízda v ulici
„Bumbálkova“.
Díky finančnímu přispění ŠKODA AUTO Kvasiny ve výši
20.000,-Kč jsme v letošním roce opravili autobusové zastávky
v nákladech 60.000,-Kč.
Rovněž plánujeme výstavbu skateparku. To v návaznosti na nově
vybudované workoutové hřiště, které vzniklo díky finančnímu přispění
ŠKODA AUTO Kvasiny částkou 500.000,-Kč a herní dětské hřiště,
které jsme v letošním roce osadili dopravními značkami pro výuku
dopravní výchovy. Na uvedené dopravní značení včetně dvou
cvičebních prvků u školy opět přispěl Orsil Častolovice.
Venkovní sportovní areál se do letošního roku podařilo úspěšně
udržovat v náležitém stavu. Za toto patří velký díl p. Piatnicovi, který
jako správce zdarma prováděl veškeré potřebné činnosti. Jednalo se o
natěračské práce na celém sportovišti i chatkách, údržbě povrchů hřišť
tak i ve správě budov. Po jeho ukončení činnosti v letošním roce údržba
areálu dle mého názoru dost pokulhává. Sice ve spolupráci se Sokolem
Čestice provádíme postřiky a údržbu povrchů, ale i tak činnost
organizace a jejich členů vázne. Na umělém povrchu došlo v letošním
roce k vyčištění písku a regeneraci položeného koberce.
Díky výraznému finančnímu přispění ŠKODA AUTO Kvasiny se
podařilo zrekonstruovat veřejné osvětlení v obci a to výměnou starých
lamp za nové s LED technologií. Tím dochází k úspoře energie. Na
základě žádosti občanů došlo i k posunu časů svícení a to ráno od 3.30h
a následovně do 24.00h. O ranní zhasnutí a večerní spuštění osvětlení se
starají čidla. Dále se díky finančnímu přispění automobilky podél
cyklostezky osadily ovocné stromky různých odrůd.
Ve škole škodovka pomohla finančně realizovat ateliér, který
slouží našim nejmenším již řadu měsíců. V nadcházejícím období
plánujeme další etapu výstavby v podobě nového sociálního zařízení a
skládku u již zmíněného ateliéru. V letošním roce jsme zrekultivovali
dvorek, vybudovali nové chodníky a rozšířili herní prostor za školou
v nákladech více než 100.000,-Kč.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, ve stručnosti informovat o činnosti
zastupitelstva obce.

Díky daru paní Trejtanrové v podobě hrubé stavby kapličky na
horním konci obce, jsme tuto stavbu dokončili a paní Trejtnarová se
důstojným způsobem postarala o vysvěcení a slavnostní předání obci.
Tato kapličky nahradila původní kapličku postavenou o několik metrů
dále a zničenou havárií osobního vozidla zn. TRABANT.

Za největší úspěch považuji dokončení rekonstrukce ČOV
Častolovice a výstavby kanalizace Hoděčín – Olešnice – Čestice, tak jak
se zmiňuji v přechozím článku. Možná na někoho působím tvrdě a

Pro potřeby obce byla zakoupena technika – motorový kartáč za
35.000,-Kč na údržbu cest, nová sekačka za celkovou cenu téměř
40.000,-Kč na údržbu zeleně neboť stávající po téměř deseti letech
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provozu selhala. Dále byl zakoupen stroj na sekání ploch okolo
cyklostezky, příkopů a větších parkových ploch v nákladech 165.000,Kč. Na zametací stroj ISEKI se nám ve spolupráci s TC HK a vlastními
silami podařilo vyrobit a osadit korbu. Toto vozidlo se nyní používá
každodenně a víceúčelově.
Největší akce nás čeká nyní a to díky novele zákona o odpadech kde se
počítá s razantním navýšením finančních částek za nakládání
s odpady. Jistě jste obdrželi informaci svozové firmy s následujícím
textem: „Věc: Výpověď ze smlouvy týkající se odvozu a odstranění
odpadů“. Tímto vám v souladu s článkem VIII. odst. 2 uvedené
smlouvy oznamujeme, že výše uvedenou smlouvu tímto vypovídáme, a
to ve sjednané výpovědní době, která činí tři měsíce od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi. Trvání smlouvy tak skončí
ke dni 31.12.2021.
Obec tak na základě této novely zákona čeká dost nepříjemná věc a to
vydání „Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství“. Pro obyvatele obce to znamená
následující. Obec touto vyhláškou zavede od 1.1.2022 místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství, kde správcem poplatku
bude obecní úřad. Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. Poplatek je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 15 března příslušného kalendářního
roku. Výše poplatku bude odvozena na základě nákladů na svoz
odpadů v obci a schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 21.10.2021. Případné úlevy taktéž.
Pokud nyní spočteme částku 1.794,-Kč za stávající žlutou
čtrnáctidenní svozovou známku na státem uváděném tříčlenném
osazení rodinného domu, vychází nám částka 598,-Kč na obyvatele již
nyní. Pokud ale do výše poplatku ve vyhlášce započteme náklady i na
ostatní komodity v rámci odpadů v obci, jsme na jiných částkách.
Pro informaci uvádím náklady na odpady v minulém období.
Komunální odpad – 12.349,-Kč (veřejné prostory), plast – 77.219,-Kč,
sklo – 25.146,-Kč, papír – 30.308,-Kč, nebezpečný odpad – 5.849,-Kč,
objemný odpad – 28.947,-Kč a bio odpad – 15.831,-Kč (pouze
kompostárna bez paliva do svozového vozidla což při 1t/kontejner a
celkového množství 64t a cestě Čestice – Lípa n.O. není malá částka).
Zabýváme si i možností tzv. vážených popelnic. Vážené popelnice
snad ano, ale až se uvidí po roce provozu (zatím bude mít jen Hronov a
možná Červený Kostelec). Dle sdělení svozové firmy v zimě vysílač na
autě leckdy nefunguje a uvádí chybná data. Při poruše nebude svoz
proveden a to budou občané nelibě nést s otázkou, proč se nesváží a co
je to za neplechu. Po svozu několika obci najednou (ekonomické
hledisko – pouze Čestice je čtvrt auta a náklady na odvoz do Křovic
budou jen na nás, tudíž dražší), dojde k zvážení vozidla na skládce a
vznikne rozdíl (zatím tomu tak je). Rozdíl se přepočítá mezi všechny
svezené obce. Jak znám občany, zváží mincířem svou nádobu, zjistí
váhu třeba 10kg a po přepočtu jim naúčtujeme 11kg a bude zle. Tím
dojde k problému, kdo to bude vysvětlovat a kdo bude občany nahánět
a vymáhat peníze?
Poslední k tomuto je, že celý rok platí obec ze svého a od občanů bere
finance zpětně za předešlý rok na základě zváženého množství (viz
výše). Nabízí se tím otázka, jak z některých občanů finanční podíl
získáme, když je nyní problém uhradit vyhláškou daný poplatek za
psa.
Obec je dle zákona povinna se od příštího roku vyhláškou zapojit a
nemáme informaci, že by šlo udělat jinou vyhlášku než na hlavu (nejde
na popelnici).
V našem případě jsem s občany spokojený, co se týče třídění komodit.
Za svou osobu navrhuji, nabídnout občanům službu v tom, že na rozdíl
od jiných obcí budeme hradit sklo, plast, papír, železo a bio z obecních
prostředků. Následně se od svozové firmy jako dosud zjistí množství
odpadů a přepočítá na obyvatele. Do 190kg pro rok 2022 bude
poplatek zachován. Když překročíme 190kg na obyvatele, bude
účtováno o 900,-Kč/t poplatku za skládkovného více. Další roky bude
stát tuto kvótu snižovat vždy o 10kg, tj. na 180kg na hlavu a tak dále
až na 120kg.

Obecní zpravodaj
Rád bych se zdržel, u komodity bio odpady. Každý zájemce obdržel od
obce kompostér. Je třeba jej využívat. Začal se nám totiž projevovat
nešvar s množstvím a druhem tohoto odpadu. Svoz se provádí jednou
čtrnáct dnů (tak jako komunální odpad). Do kontejneru nepatří silné
větve, plast, sklo a prkna. Rovněž obrovské množství trávy ze sadů a
luk, které bylo dříve na statcích využíváno ke krmení zvířat, činí
potíže. Kontejnery jsou totiž ihned po vyvezení zcela zaplněny a při
následném odvozu materiál padá na komunikace. Žádám proto
majitelé těchto nemovitostí, aby učinili dohody s ZD či jiným
subjektem a tento materiál jim předali. Pokud se totiž situace bude
zhoršovat, může v nadcházejících obdobích dojít k tomu, že si občané
pořídí hnědou popelnici na bio odpad a svoz bude provádět pouze
svozová firma. Pak ale tento náklad bude započten do výše poplatku ve
vyhlášce.
Pro zkvalitnění služeb hodláme občanům nabídnout službu zpětného
odběru veškerých elektrospotřebičů (malých i velkých). Vše bude
v příštím roce upřesněno a to včetně časového prostoru, ve kterém
mohou občané odpad obci bezplatně předat.
Proto příští rok bude zkušební a následně vyhodnotíme celkový stav.
Se svozovou firmou hodláme uzavřít dodatek na rok 2022 a po
následné vyhodnocení rozhodneme jak postupovat v následujícím
období. Pokud budeme chtít uzavřít smlouvu na více let nebo jinou
svozovou firmu, tak je nutné vypsat veřejnou soutěž a vše soutěžit.
Trošku problém a další náklady.
Věřme, že tato nová povinnost pro rok 2022 poběží ke vzájemné
spokojenosti, stávajícímu procesu třídění odpadu a doufám i
nezakládání černých skládek. Sám mám již tak obavy z neplatičů a
následném vymáhání (opět další výrazné zatížení na mou práci
s agendou a evidencí s následným jednáním jak s občany tak případně
s právníky na vymáhání pohledávek).
V tomto období jsme také řešili stížnosti na střelnici a hluk
v souvislosti se střelbou. Po několika jednáních dojde k přepracování
provozního řádu, úpravě střeliště a větší informovanosti ohledně plánu a
termínu střeleb.
Koncem roku nebo v příštím roce plánujeme opravu kapličky u
školy sanací omítky a dalších navazujících prací za částku v přibližné
výši 100.000,-Kč, výměnu stávajících nefunkčních dveří v hospodě ve
výši téměř 100.000,-Kč a připojení naší knihovny na program KOHA
s evidencí knih záznamovým způsobem.
V letošním roce jsem musel řešit téměř 40 žádostí dle zákona
106/1999 ze strany kolegy z městyse. Z mého pohledu se jednalo se o
„šikanu“ a zneužití zákona 106/1999 potažmo pravomocí starosty. Na
veškeré žádosti je nutno v zákonné době odpovědět včetně zaslání příloh
a to výrazně narušuje mou práci. Ta mohla být efektivněji věnována
naší obci či údržbě zeleně. Snad se nyní po volbách kolega uklidní a nic
nebude narušovat naši spolupráci.
Minulý měsíc proběhla kontrola hospodaření obce s kladným
výsledkem a já bych tak rád opověděl na pomluvy ohledně zadluženosti
obce a zastavení veškerých činností a života v obci. Při popisu všech
uvedených činností se mi to ani v nejmenším nezdá a obec bude
budovat, rekonstruovat a žít nadále. Zmíněná zadluženost je pouze
položkou na papíře státních orgánů, neboť jak jinak by obec mohla
budovat kanalizaci než s úvěrem a úvěr obci (tak jako mnohým z Vás
soukromým osobám) banka bez finančního krytí a výpočtu splátek nedá.
V roce 2019 se tak stalo, že obce Olešnice i Čestice vyčerpaly celý úvěr
a vlastní splácení nastalo až v roce 2020. Obě obce mimořádnou
splátkou úvěru ve výši 350.000,-Kč koncem roku 2019 tzv. částečně
narovnaly zadluženost obce. Bohužel jelikož se do zadluženosti uvádí
zpětně několik let, tento rok byl dle výpočtu krizový. Nicméně daňová
výtěžnost od státu našim obcím zkrácena nebyla a proto je to při mém
pohledu na věc jen velká bublina.
Petr Vondráček, starosta obce

