ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2008
Vážení spoluobčané,
rok 2008 nám mílovými kroky uhání ke svému konci.
Nastane nám období vánoc, které bychom si měli užít
každý po svém, tak abychom načerpali nové síly pro další
období, jenž nás všechny čeká. Období vánoc bývá vždy tak
trochu nostalgické a ne jinak tomu bude i letos. Jen snad
trochu té bílé radosti by nám meteorologové mohli dopřát
trochu více.
Letošní rok byl pro obec Bystřička pracovně rokem
náročným. Bylo dokončeno několik projektů, které odstartovaly období velmi náročné a nepopulární. Byl dokončen
projekt na rekultivaci skládky odpadů na Řehořově. Projekt
rekultivace staré ekologické zátěže byl nevyhnutelný z hlediska možného sankcionování orgány životního prostředí.
Z tohoto důvodu byla také zpracována žádost na Státní fond
životního prostředí, kde naše žádost obdržela akceptační
číslo a nyní budeme netrpělivě očekávat počet bodů, které
naše žádost obdrží a podle počtu získaných bodů se bude
odvíjet výše dotace na samotnou realizaci.
Dalším projektem, který zatím čeká na vypsání vhodného
dotačního titulu je zateplení a výměna oken v Mateřské
škole Bystřička.
Dále byla zahájena výstavba chodníků v obci, jejíž realizace je stanovena do 30.6.2009. Je pravdou, že se stavba
zpozdila. Důvodem byla koordinace prací dodavatele stavby
chodníků a dodavatelem stavby oprava komunikace silnice
III/05726, jejímž investorem je Zlínský kraj. Je pochopitelné,
že frézování vozovky a položení nového koberce by nebylo
vhodné provádět v zimním období, kdy byly uvolněny
finanční prostředky na tuto akci. Výsledkem by měly
být nové chodníky včetně nového povrchu komunikace
v celé délce chodníků. Součástí chodníků je také dešťová
kanalizace, která by měla odvodnit především komunikaci
III/05726, a v nejproblémovějších místech zachytit dešťovou
vodu za přívalových dešťů tak, aby nedocházelo k jejímu
rozlivu do okolních zahrad a sklepů. Kanalizace byla podmínkou správce a vlastníka komunikace.
Tou největší akcí, co do rozsahu, rozlohy a výše investic,
je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Příprava této akce stála obrovské úsilí ,a to již z důvodu,
že byla nachystána na podání v rekordně krátkém čase
tří týdnů. S napětím jsme očekávali rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o výsledku naší podané žádosti.
Rozhodnutí na sebe nechalo dlouho čekat, ale o to byla
veselejší zpráva, že projekt obce Bystřička byl uznán jako
udržitelný a dle vypracované finanční analýzy obdržel plný
počet bodů, čímž nám bylo zaručeno financování 73,86%
z 85% možných.
Tato doposud největší investiční akce v obci nás bude stát
87.259.514,-Kč. Financování se skládá z několika následujících složek:

1) Finanční podpora z EU
64.446.823,-Kč
2) Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu SFŽP
				
3.790.990,-Kč
3) Vlastní zdroje 		
19.021.702,-Kč
Celkem			

87.259.514,-Kč

Vlastní zdroje se dále dělí:
1) Půjčka Státního fondu životního prostředí na 10 let
s 1% úroku			
7.500.000,-Kč
2) Půjčka z vybraného finančního ústavu na 15 let
s max. 6% úroku		
7.500.000,-Kč
3) Vlastní zdroje		
4.021.702,-Kč
Výstavba kanalizace je akce, kterou bychom dříve či
později museli realizovat z důvodu ochrany vod, neboť
výjimku z vypouštění odpadních vod do toků máme do
roku 2013. Po tomto termínu bychom již žádnou výjimku
neobdrželi a byli bychom za jejich vypouštění sankciováni.
Oddalovat výstavbu splaškové kanalizace by z hlediska financování nebylo na místě. Pokud bychom se do výstavby
pustili o několik let dříve (2005), stála by nás výstavba cca
50.000.000,-Kč oproti současným 87.000.000,-Kč. Rovněž by
pro nás bylo lepší, že kurs Eura byl okolo 28,-Kč. Nyní cena
materiálu a zemních prací stále stoupá. Dotační titul na
financování vodohospodářských staveb je téměř vyčerpán
a tak budoucí žadatelé, kteří nestihli požádat do poslední
výzvy, mají velmi malou šanci na úspěch. Pokud budou vypisovány národní programy, tak podpora nebude dosahovat
výše dotace, kterou jsme získali. Já osobně získání dotací
v takové výši považuji za velký úspěch, za který musím
poděkovat všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli. Velký
dík však patří vám všem, kteří jste přípravu akce chápali
jako nutnost do budoucna a nikterak jste nebrzdili rychlý
vývoj akce. Společně se Stavebním úřadem ve Vsetíně jsme
byli první v České republice, kteří využili nového stavebního
zákona a územní rozhodnutí bylo nahrazeno veřejnoprávní
smlouvou, která zkrátila lhůtu přípravy minimálně o tři
měsíce a tím se nám podařil stihnou termín podání žádosti.
Nebyla to jednoduchá práce, ale určitě se vyplatila.
Mnozí z vás budou namítat, že výstavba chodníků měla
přijít až po kanalizaci. Určitě by to bylo lepší, ale tak jak
byly získávány finanční prostředky ze státního rozpočtu
a Evropské unie, musí postupovat i jednotlivé stavby. V naší
obci výstavba splaškové kanalizace je vedena tak, že by měla
chodník narušit pouze křížením ve dvou místech, kde bude
chodník rozebrán a poté uložen zpět, nebo bude využito
jiných technologií jako například protlak pod komunikací
a chodníkem.
Realizace celé stavby je plánována od června roku 2009
a ukončena by měla být do října roku 2011. Po tuto dobu
bychom se měli smířit s tím, že stavební práce, které budou
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probíhat po celé obci, budou mnohdy narušovat dopravu
v obci, za deště nás bude sužovat bláto a naopak za sucha
prašnost. Věřím, že i tyto neduhy stavby překonáme a po
ukončení se budeme těšit z toho, že jsme pro přírodu udělali
maximum.
Jestliže jsem vám ve zpravodaji 4/2007 přiblížil priority,
kterými jsme se chtěli ubírat, musím letos konstatovat, že
se nám ve větší míře daří dlouhodobý plán rozvoje obce
realizovat. Přál bych si, aby cíle, které jsme si stanovili, byly
naplněny, čímž bychom přispěli ke kvalitě života v obci.
Závěrem mě dovolte, abych vám popřál klidné a ničím
nerušené prožití Vánočních svátků, pohodu u rodinného
krbu, v roce 2009 mnoho úspěchů v pracovním i osobním
životě. To nejpodstatnější, což je zdraví, přeji všem.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
Úřední hodiny v době Vánočních svátků
V době Vánočních svátků bude Obecní úřad pro veřejnost
uzavřen z důvodu probíhající uzávěrky a ukončení pokladny za rok 2008. Proto žádáme občany, kteří mají potřebu
vyřizování na OÚ, aby se snažili své záležitosti vyřídit do
úterý 23.12.2008. Obecní úřad bude znovu otevřen 5.1.2009.
Děkujeme za pochopení.
Svoz komunálního odpadu
v době Vánočních svátků
V době Vánočních svátků by neměl být svoz komunálního
odpadu narušen a proběhne v těchto termínech: pondělí
22.12.2008 dále pak v pondělí 5.1.2009. Po celý rok bude svoz
komunálního odpadu probíhat vždy v sudé pondělí.

Pozvání Obecního úřadu Bystřička
Obecní úřad Bystřička vás zve na „Rozloučení s rokem
2008 a přivítání roku 2009, které se uskuteční ve středu
31.12.2008 od 22:00 hodin před Obecním úřadem, kde okolo
„vatry“ se zpěvem vyčkáme příchodu Nového roku, který
přivítáme ohňostrojem. Občerstvení zajištěno.
Zlínský kraj
V letošním roce Zlínský kraj finančně podpořil v obci
Bystřička sportovní akci závod horských kol „Valašská
čtyřiadvacítka“ částkou 50.000,-Kč. Záštitu nad tímto závodem převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef
Slovák. Dále Zlínský kraj podpořil částkou 300.000,-Kč výstavbu multifunkčního hřiště v areálu „U Lukášů“. Dále byl v roce
2008 Zlínský kraj poskytovatelem dotace pro Obec Bystřička
- SDH Bystřička a poskytl dotaci ve výši 55.000,- Kč.
Plán financování obnovy vodovodu
Na základě zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky č. 428/2001, kterou se
provádí tento zákon, je obec povinna tvořit fond, ze kterého
by se měly hradit případné opravy na vodovodním řadu. Dle
vypracovaného plánu odborníky ve vodním hospodářství,
musíme vytvořit fond ve výši cca 16.000.000,-Kč za dobu
60-ti let, který by byl schopen financovat kompletní rekonstrukci vodovodního řadu. Z tohoto důvodu dochází od
1.1.2009 k navýšení ceny na 13,-Kč za 1m3 pitné vody. Toto
zvýšení však pouze vyrovná cenu výroby 1m3 pitné vody
v letošním roce. Je nutno počítat s navýšením ceny vody
i v nastávajících letech. Snahou obce je držet cenu vody
pro občany co nejnižší oproti okolním obcím i když cena
energií stále roste.

