ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL
2/2021
Vážení občané,
Tak jako vždy si dovolím několik
informací z práce obecního úřadu a
zastupitelstva obce.
Léto a dovolené si určitě užili hlavně děti
a věřím, že většině z vás se vydařila
dovolená. Letošní počasí bylo více
proměnlivé, než jsme za poslední roky
zažívali.
Obecní úřad přes letní období pokračoval s přípravou výstavby chodníku III.
etapy část 1 a 2. Během letošního podzimu chceme zahájit výstavbu části
chodníku 1. a doufám, že se nám to podaří. Dokončení předpokládám v jarních
měsících roku 2022. Chodník bude začínat návsí „U Křížku“ až za nemovitost
čp.47. Na poslední chvíli se nám podařilo přes MAS Brdy zajistit dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj a to ve výši až 95% uznatelných nákladů stavby.
Je to pro nás dobrá zpráva a máme tím prostředky na další investiční akce
Návštěvníci hřiště užívají od léta nově
dokončenou část hřiště, kterou byla
dokončena
celá akce, která se v rámci
dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj jmenuje ,,Zařízení pro volnočasové
aktivity.“ Do budoucna počítáme ještě
s doplněním sportovního nářadí na posilování.
Co vše na tomto hřišti najdete: pergolu, venkovní stůl na stolní tenis, „workout“
sestavu,doskočiště na skok do dálky a lavičky na odpočinek. Vzhledem k tomu,
že místní škola nemá vnitřní tělocvičnu, tak toto zařízení škola zvláště využije.
Chtěl bych zde požádat rodiče dětí, aby si nepletli doskočiště s pískovištěm na
bábovky !!! Plachta tam je proto, že zabraňuje např. kočkám přístup. Osobně si
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myslím, že pískoviště pro mladší děti je na dětském hřišti je dostačující. Děkuji
za pochopení.
Společenské a kulturní akce léto
Sbor dobrovolných hasičů Suchodol, uspořádal v červenci Sousedské posezení
s hudbou. Celá akce proběhla před budovou obecního úřadu a to za krásného
počasí. Vše bylo řádně připraveno a dostavilo se mnoho občanů naší obce a
obcí sousedních. Veřejnost byla připraveností akce mile překvapena. Zde se
ukázala kolektivní práce a je třeba všem, kteří se na akci podíleli poděkovat. Po
dlouhé pauze, kterou zapříčinila kovidová pandemie, to byla pro všechny
účastníky povedená zábava. Jménem svým a jménem obecního úřadu
děkujeme za krásně prožité chvíle.
Za zmínku jistě stojí Přívesnický tábor ,který se konal v červenci v Suchodole a
v srpnu v Lize, byl pořádán podruhé a to s velmi kladnými ohlasy od rodičů
přihlášených dětí a i dětí samotných. Velice děkuji všem organizátorům a
vedoucím,kteří se na akci podíleli.
Letos již proběhla tradiční dýňová slavnost. Dobré počasí, dobrá nálada a dobrá
organizace akce přinesla radost zvláště našim mladým účastníkům. Jak dýňová
díla, tak dobré pochutiny přidali dobré náladě na lesku. Je třeba poděkovat
organizátorům, zvláště ženám za hezké sobotní odpoledne
Ostatní podzimní a zimní společenské akce budou zveřejňovány pozvánkou,
nevíme jak se bude vyvíjet celková epidemická situace a jaká budou platit
vládní nařízení.
Dopad inflace na obec
Každý to dnes a denně slyší a nedá se tomu bránit. Koruna se znehodnocuje a
navyšují se nám náklady na provoz obce a na investiční akce. Uděláte rozpočet
na nějakou investiční akci a za nějaký čas je to jinak. Navíc se projevuje problém
v tom, že chybí řemesla a mnohdy je to o prošení někoho získat na práci. Tento
trend se bude bohužel prohlubovat. Dnes některé firmy ani o práci nestojí,
protože na to nemají lidi a ještě v současnosti chybí hlavně stavební materiál i
přes to, že výrazně podražil.
Dotace na rok 2022
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Všichni představitele obcí doufáme, že se po volbách rychle ustanoví vláda a
bude akceptovat dotační tituly vypsané stávající starou vládou. O tom ale
nechci spekulovat ! My budeme znovu žádat o dotace z MMR a to na akce
,, Přístavba škol Suchodol, okres Příbram,, Dále pak v roce 2022 na Chodník III.
etapa část 2. a to v rámci výzev MAS Brdy (bezpečnost chodců)
Zastupitelstvo rozhodne na svém dalším jednání o využití možnosti dotace ze
Středočeského kraje.“ (Program obnovy venkova). Tato dotace je vždy na 4 leté
funkční období kraje a to ve výši 1 000,-Kč/trvale bydlící občan k 1.1.2021.
V našem případě je to 391 000,-Kč.
V případě, že se nám podaří získat v roce 2022 prostředky na přístavbu školy,
tak se konečně otvírá možnost vařit částečně i pro veřejnost a to do výše 20%
plánované kapacity. Konečně někdo osvícený na Ministerstvu pro místní rozvoj
zrušil to 5 leté embargo, které neumožňovalo vařit pro veřejnost. Škola si tím
něco vydělá a nejen pro seniory je to určitě dobrá zpráva. Když vše dopadne
dobře, tak předpokládám dokončení investice na podzim 2023
Odpadní vody
V roce 2006 uvedla obec do provozu čističku odpadních vod. Jedná se o
jednolinkovou mechanicko biologickou čistírnu. Její kapacita je 400 EO a blížíme
se k jejímu naplnění. Budu předkládat zastupitelstvu obce návrh na zpracování
projektu, který by řešil druhou linku. Důvodem není ani tak kapacita, jako
možnost odstavení jednolinkové čističky z důvodu generálních oprav. Je to
bohužel nutnost, která vyvolá i značnou investici. Když se podaří na to získat
dotaci, tak to bude tak 60% a zbytek bude nutné dofinancovat z vlastních
prostředků a s tím musíme počítat.
Příjmy obce
Již se opakuji a tak znovu krátce. Hlavním příjmem obce je výnos z celostátních
daní na jednoho trvale bydlícího obyvatele. Tento příjem je svázaný s tím, jak
funguje ekonomika státu. Je zde daň z nemovitosti, kterou nikdo nechce
zvyšovat a je to nepopulární. Její skutečná hodnota se snižuje rok od roku
z důvodu inflace. Dalším příjmem obce jsou pronájmy bytů, nebytových prostor
a pozemků. Ty zbylé příjmy jsou zanedbatelné. Velkým přínosem stále zůstávají
dotace státu na větší investiční akce. A stále platí, že se obec musí chovat jako
dobrý hospodář. Tak se chováme a každým rokem se můžete podívat na
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vývěsku či webové stránky jak na tom jsme. I přes velké investice jsme na tom
dobře a máme prostředky na dofinancování investičních akcí v rámci dotací.
Územní plán změna č.2
Tato změna byla provedena z důvodu oprav, které bylo nutno provést. Bylo
sníženo zastavitelné území obce a to jak v Suchodole, tak Líze. Územní plán je
na našich webových stránkách. Zatím platí změna č.1. Na pořízení územního
plánu si musí obec smluvně zajistit osobu, která je k tomu oprávněna. Někteří
naši občané si myslí, že co pozemek to možnost výstavby RD. To je ale omyl.
Půda má různou bonitu a o jejím zastavění nerozhoduje jen obec, ale jednotlivé
státní instituce. Je třeba se podívat na všechny mapy, které jsou součástí
územního plánu a vidíte k čemu jsou pozemky určené (jejich využití) .To jen
velmi krátce na vysvětlenou.

Všechny vás moc zdravím, přeji hlavně zdraví a radost ze života
Emil Tabaček, váš starosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - POZOR –
od 1.1.2022 jinak !!!
Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech. Bohužel k 31.12.2021 tím končí náš
zaběhlý „známkový systém“, nový zákon jej již neumožňuje a s účinností od
1.1.2022 musíme přijmout nové vyhlášky,které budou s novým zákonem o
odpadech v souladu.
Zastupitelstvo obce na svém jednání 25.10. projednalo a schválilo jejich nové
znění. Vyhlášky jsou dokončovány a budou následně zveřejněny na úředních
deskách obce.Snahou je přeorganizovat způsob odpadového hospodářství tak,
aby to bylo pro většinu z vás přijatelné. Je pravdou, že ke zvýšení cen dojde a to
hlavně díky zvýšení poplatků za uložení odpadu na skládku a náklady na
dopravu, které ovlivňuje zvláště cena pohonných hmot.
Od 1.1.2022 přechází obec dle zákona o odpadech na platbu na osobu s trvalým
pobytem, nebo vlastníka nemovistosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
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pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.
Sazba poplatku byla stanovena pro rok 2022 na výši 650,-Kč/osobu, splatnost a
způsob vybírání poplatku bude řešit prováděcí vyhláška, budete včas
informováni.
Musíme si uvědomit, že tato částka z pohledu toho, že se nemusíme starat o
odpad není nijak vysoká. Maximální částka na jednu osobu/poplatníka je dle
nového zákona o odpadech stanovena na částku 1200,-Kč/rok. I po přepočtu
příjmu a výdajů, bude nám všem obec dotovat odpady částkou více jak
150.000,-Kč. Tady si dovolím poznámku-vzpomeňte si na dobu, když se zaváděl
poplatek za stočné. Mnozí neplatili nic a splašky vypouštěli do potoka, nebo
místního rybníka. Dnes nemít ČOV, tak za vývozy jímek zaplatíte 10 násobně
více, než platíte stočné.
Vrátím se ,ale zpátky k odpadům
Zmínil jsem se o „přeorganizování odpadového hospodářství v obci“, co to bude
znamenat v praxi:
- od ledna 2022 dojde ke zrušení tzv. zvonků na plasty a papír
- nebude se třídit plast do pytlů
- obec zajistí vlastníkům nemovitosti ,resp. ke každému čp. jednu popelnici na
třídění plastu (žlutou popelnici)
- papír se bude nadále tříděný sbírat a bude jej možné odevzávat v Lize (stará
hasičárna), Suchodol u ČOV do kontejneru s označením „ Papír“
- vývoz popelnic s komunálním odpadem bude 1x14 dní, odvoz popelnic
s plasty 1x14 dní (bude se prostřídávat)
- ostatní tříděné komunity odpadu: sklo, kovové obaly a drobné kovy – sběrné
nádoby Suchodol, Liha,použitý textil kontejner Suchodol
-objemný odpad – 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) kontejner u ČOV
- nebezpečný odpad 2x ročně a sběr olejů a tuků v uzavřených plastových
obalech.
Vážení občané, chci vás všechny požádat o to, že v případě, že vám bude
něco nejasného, budete potřebovat něco vysvětlit, kontaktujte nás na
obecním úřadě, navštivte nás v úředních hodinách nebo volejte přímo mne na
mobil 728 644 817.
Emil Tabaček, starosta
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Dýňová slavnost 2021
V sobotu 9. října se po roce konala naše dýňová
slavnost již opět v „tradičním kabátě“.
Prostranství před obecním
úřadem se v naplánovaném
čase
zaplnilo
spoustou
výrobků z dýní, cuket, řepy a
to nejen těch okrasných,ale
též výrobky kulinářskými.
Návštěvníci slavnosti mohli hlasovat v kategoriích o
nejkrásnější výrobek z dýně, cukety či řepy,
nejkrásnější rozsvícenou dýni a kuchaříci soutěžili
v kategoriích slaných a sladkých výrobků.
Pro děti byly připraveny v průběhu dýňového
odpoledne doprovodné soutěže,které si jistě i díky
vydařenému letošnímu počasí užily.
Jsme rádi za hojnou
účast na slavnosti a i
za to,že jsme si po
dlouhé době mohli
opět užít společné
odpoledne
plné
pohody.

Již teď se těšíme zase na příští rok , nejen na vás,ale i vaše nápadité výrobky a
dobroty
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Podzimní brigáda 13.11.2021,sobota, Suchodol (obec Liha
bude termín upřesněn)
Sraz na obvyklých místech v 8.00 hodin.
Nářadí vezměte s sebou. Hlavní činností bude hrabání listí jeho
nakládka a odvoz.
Pro všechny účastníky bude připraveno pohoštění v místní hospodě
ve 12.00 hodin.
Za účast a pomoc při úklidu jménem zastupitelů obce předem
děkujeme

Lampionový průvod ,sobota, 13.11.2021
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27.11.2021 ,sobota, PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU V SUCHODOLE
- program zahájení adventu bude zveřejněn před plánovaným
termínem

28.11.2021, neděle,17.00 h, ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V LIZE
- rozsvícení stromečku na návsi spojené se „sousedským poklábosením“

Akce budou probíhat vždy v souladu s aktuálními vládními opatřeními…
Děkujeme za pochopení a těšíme se na společně strávené chvíle

Obecní úřad, Suchodol 8, 261 01 Příbram
Tel 318 626 859
e-mail:ousuchodol@volny.cz
www.obecsuchodol.cz
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