BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK
duben 2017

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
na následujících stránkách nabízíme ohlédnutí za loňským rokem a prvními měsíci
letošního roku, spolu s informacemi o plánech a záměrech na nadcházející období.
Nejdůležitější událostí loňského roku z pohledu obce bylo úspěšné uzavření celého projektu
budování kanalizace a ČOV, kdy nás po dokončení výstavby čekalo ještě mnoho
administrativních úkolů. Po splnění všech povinností poskytovatel dotace potvrdil správnost
jejího využití a schválil vyúčtování dotace. Jménem obce děkujeme všem, kdo napomohli
realizaci celé akce.
Rádi bychom všechny zájemce pozvali ke spoluúčasti na přípravě dalších kroků ve třech
oblastech: kanalizace, vodovod a aktualizace územního plánu. Zapojte se do komisí, které
obec pro tyto oblasti zřizuje.
Více informací najdete v jednotlivých článcích občasníku.
Na další spolupráci se těší členové zastupitelstva obce
Martin Nosek, Eva Valvodová, Jitka Matějková,
Ondřej Komanec, Jindřich Košťálek a Rudolf Plecitý

Hospodaření obce v roce 2016
Příjmy obce v roce 2016 byly ve výši 4 515 648 Kč, což bylo o 500 tisíc více, než předpokládal
schválený rozpočet. Příjmy byly vyšší díky přerozdělenému vyššímu příjmu z daní a dále obec
obdržela prostředky za zvýšené poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského fondu ve výši
téměř 67 tisíc Kč. V příjmech je obsažen plánovaný jednorázový příjem ve výši 486 000 Kč
z prostředků Středočeského kraje proplacený za dostavbu hasičské zbrojnice.
Výdaje obce dosáhly 2 960 001 Kč. Oproti rozpočtu nebyly vyčerpány prostředky na opravy
vodních zdrojů, které se přesunuly do dalšího roku. Nejvyšší výdaje byly v kapitole Odvádění
a čištění odpadních vod (893 tisíc Kč), kde významnou položku tvořila spotřeba elektrické
energie a také náklady související se zkušebním provozem, zejména v souvislosti s dozorem a
vyhodnocením zkušebního provozu pro poskytovatele dotace.
Obec v roce 2016 dokončila projekt kanalizace. Pro krytí nákladů byla částečně využita
účelová půjčka ve výši 5 mil. Kč se splatností 8 let, díky níž si obec mohla ponechat rezervu na
jiné výdaje. Půjčka se splácí z přebytku rozpočtu obce. Stav půjčky k 31.12. byl - 4 427 087 Kč.
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Na běžných účtech obce bylo k 31.12.2016 celkem 8 809 647 Kč. Jsme tedy připraveni
financovat další záměry, jako jsou opravy vodních zdrojů, a spolufinancovat případné dotace,
které se mohou týkat například komunikací.
Pokud máte jakékoli dotazy k hospodaření obce, obraťte se na obecní úřad nebo na finanční
výbor (kontakty na konci občasníku).

Komise
Starosta obce rozhodl o zřízení komisí (pracovních skupin) na problematiku VODA, ÚZEMNÍ
PLÁN a KANALIZACE. Pokud chcete být u toho, když se hledají možnosti dalšího rozvoje
obce nebo chcete přispět k řešení problémů v těchto oblastech, kontaktujte prosím
předsedy komisí či OÚ.
téma

předseda komise a kontakt

Voda
zajištění dostatečného množství i kvality vody (i pro odběr
ve špičce), shromáždění informací a podkladů k ekonomickotechnické studii zásobování obce vodou, možnost získání
dotace, zajištění dlouhodobého provozu zdrojů, optimální
stanovení poplatků, příprava nové smlouvy o vodném

Eva Valvodová
725 501 395

Kanalizace
možnost rozšíření kanalizace pro další nemovitosti, možnosti
snížení stočného, vyvážení odpadních vod z nepřipojitelných
nemovitostí

Martin Nosek

Územní plán
aktualizace územního plánu

Jindřich Košťálek
602 720 018

valvodova@bratkovice.cz

724 181 375
nosek@bratkovice.cz

kostalek@iol.cz

Vodovod
V loňském roce jsme pokračovali v krocích ke zvětšení kapacity vodních zdrojů a zlepšení
kvality vody. Co se již podařilo realizovat:
•
•
•
•

zavedení dávkovačů, takže jsme dosáhli rovnoměrnějšího dávkování dezinfekčního
prostředku
jednání s majitelem pozemku pod vodním zdrojem Mráz, která se nyní blíží ke
zdárnému konci – je vyhotovený geometrický plán a dohodnuty smluvní podmínky
odstranění havárie v areálu Průzkumu, kde zřejmě docházelo k úniku vody již delší
dobu
v letních měsících jsme přepnuli spodní část Pasek pod kolejemi na zdroj Bel, aby byl
dostatek vody pro všechny

BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK (duben 2017)

2/6

Bohužel i přes veškeré naše úsilí se nám nepodařilo zadat studii na zvětšení kapacity vody
pro naši obec, protože jsme narazili na problém s povolením k odběru podzemních vod
(OPV). Vodoprávní úřad nám sdělil, že to, co jsme považovali za povolení k OPV, není
oficiální a regulérní povolení a musíme si požádat znovu. To ale obnáší pasport (popis a
zákres stávajícího stavu pramenišť a vodovodu) a hydrogeologický posudek. Oslovili jsme
několik hydrogeologů, a i když nás každý z nich několik týdnů udržoval v naději, že nám
pasport vypracuje, tak nakonec práci odřekli. Nyní již máme zadaný pasport a současně již
můžeme pracovat na zadání pro rekonstrukci pramenišť a propojení vodovodů, eventuálně
i opětovné využití zdroje Libeček. Na povolení k OPV bohužel ztroskotala i rekonstrukce
prameniště Najbrt a Hájek, protože si žádná firma bez tohoto povolení netroufla práci
provést. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom letos na základě studie nechali zpracovat
projekt. I když – jak jsme se loni ujistili – i velká snaha, vynaložená energie a spousta času
někdy narazí na nepřekonatelnou bariéru. V této souvislosti bychom rádi požádali všechny,
kdo chtějí pomoci s problematikou vody, aby se přihlásili do pracovní skupiny (komise).
Dále bychom chtěli informovat o rozborech vody v loňském roce. V únoru byl vyhotoven
velký rozbor na zdroji Hájek a to proto, abychom zjistili, je-li svým složením voda z Hájku
vhodná k úpravě na pitnou vodu a má smysl zvětšit kapacitu tohoto zdroje. Rozbor vyšel
dobře, i když samozřejmě současný žalostný stav prameniště má dopad na
mikrobiologickou kvalitu vody. V květnu byly provedeny krácené rozbory na ostatních
zdrojích a dopadly velice dobře. Nebyl zjištěn ani chlor, ale ani mikrobiologický rozbor
neukázal žádné bakterie. To znamená, že dávkování Sava je přiměřené – ideální stav.
Nevyšel nám napoprvé rozbor ze Sádku, ale to bylo díky technické závadě na dávkovači
Sava. Dále byly provedeny podrobnější rozbory na zdrojích pitné vody, což je povinnost ze
zákona (každé 2 roky).
Závady a opravy:
•
•
•
•

začátkem léta 2016 byl velký problém s vodou v Bratkovicích, po usilovném hledání
byla nalezena závada v areálu průzkumu a majiteli odstraněna
v Bratkovicích došlo k výměně uzávěrů vody pod tratí
začátkem léta došlo k vyčerpání všech nádrží zdroje Bel, ale to vzniklo nárazově
velkou spotřebou vody a nešlo o závadu
v Pasekách byla v souvislosti s havárií vyměněna 4 šoupata k přípojkám a jedno
úsekové šoupě

Při hledání hlavního řadu v oblasti pod Slepičkovými jsme zjistili, že i když všichni
pamětníci přesně vědí, kde vodovod vede, tak skutečnost je jiná a ani žádné logické úvahy
nedokážou určit přesnou polohu vedení vodovodu. Budeme se snažit zmapovat vedení
vodovodu, aby bylo odstraňování případných havárií snazší a levnější.
Děkujeme občanům obce a majitelům nemovitostí za šetření vodou nejen v letních
měsících. Zdroje mají dostatečnou kapacitu, ale pokud vodu vyplýtváme do bazénů,
může to způsobit přerušování dodávky vody, zvýšené náklady i sníženou kvalitu
vody.
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Kanalizace a ČOV
Po dokončení výstavby kanalizace a ČOV pokračovalo vedení obce v plnění administrativních
povinností vyplývajících z právních předpisů a požadavků poskytovatele dotace. Po
úspěšném zkušebním provozu byl 31.8.2016 vydán kolaudační souhlas na kompletní
kanalizaci a ČOV. Dalším důležitým mezníkem bylo schválení „Závěrečného vyhodnocení
akce“ (ZVA) na konci roku 2016, kterým bylo ze strany poskytovatele dotace potvrzeno
dodržení podmínek při čerpání dotace.
Na základě připomínek občanů obec připravila nové znění Smlouvy o odvádění a čištění
odpadních vod. Předchozí znění smlouvy zůstává v platnosti. Požadavek zákona tedy plní
občané, kteří mají podepsanou kteroukoli z verzí smlouvy. (Mezi smlouvami není rozpor, jde
jen o upřesnění některých práv a povinností.)
Zastupitelstvo v souladu s právními předpisy stanovilo stočné ve výši 38 Kč s DPH za m3
odpadních vod. Objem vypouštěných odpadních vod je určen „směrným číslem“ na 36 m3 na
osobu a rok. Z toho vyplývá výše ročního stočného jak pro osoby s trvalým pobytem, tak pro
rekreační objekty. U rekreačních objektů je objem odpadních vod spočten na základě počtu
měsíců, po které je rekreační objekt využíván. Podrobnější informace ke stočnému a
způsobům placení najdete na vývěskách nebo na internetových stránkách obce, případně ve
smlouvě o odvádění odpadních vod.
Ke konci roku 2016 bylo na kanalizaci připojeno více než 250 trvale žijících obyvatel a
33 rekreačních objektů. Kapacita ČOV je 400 obyvatel, je tedy prostor pro připojení dalších
domů v souladu s původním záměrem odkanalizovat další části obce, kde je to ekonomicky
realizovatelné. Připojením každého dalšího objektu dochází ke snížení poměrných nákladů a
nejde tedy jen o službu pro občany, ale také o snahu snížit stočné pro všechny obyvatele.
Odhadujeme, že stočné lze takto snížit minimálně o 10 %.
Po stabilizaci provozu ČOV bude možné přistoupit k vyvážení občanům, kteří nemohli být
připojeni na kanalizaci. Podmínky pro vyvážení by měly být vyjasněny během prvního
pololetí letošního roku.
V návaznosti na vybudování kanalizace obec vydala vyhlášku o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Na základě
této vyhlášky budou nově připojovaní občané, kteří neplatili investiční příspěvek, platit
poplatek zpravidla ve výši 15 000 Kč.

Odpady
V období od dubna do října je k dispozici kontejner na bioodpad (biologicky rozložitelné
odpady). Obvykle je umístěný u ČOV a podle potřeby je na omezenou dobu umisťován na
různá místa v obci, o čemž jsou občané informováni prostřednictvím SMS. Do kontejneru
můžete odkládat posekanou trávu, shrabané listí, zbytky z údržby zahrad, zbytky rostlin,
čisté piliny a hobliny, spadané ovoce (ne shnilé), bioodpad z kuchyní (zbytky ovoce a
zeleniny i vařené pocházející od tuzemských nebo evropských výrobců, např. listy a nať ze
zeleniny, okrajky a slupky z brambor, mrkve či okurek). Větve o průměru nad 3 cm
odkládejte zvlášť, zpracují se štěpkováním.
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Komunální odpad (popelnice) vyvážíme v pondělí. Pokud se směsné odpady nevejdou do
popelnice, ponechte je v pytli u popelnice, popeláři je odvezou. Nedávejte je ke kontejnerům
na tříděný odpad, tam je popeláři nenajdou.

Zprávy z obce i okolí
•

V nejbližší době zprovozníme nové internetové stránky obce. Pokud budete chtít
zveřejnit pozvánky na akce, fotografie nebo nabídku svých služeb pro občany, obraťte se
na obecní úřad.

•

Zpřesňování pozemků: V současné době je v našem katastrálním území platná
katastrální mapa digitalizovaná (KMD), ve které jsou body kvality 8 s odchylkou 2 m. Do
doby nového mapování, kde budou body kvality 3 s odchylkou 28 cm, budou v případě
žádosti u prodeje, koupě a směny pozemků při pozemkových úpravách obecních
komunikací náklady na pořízení geometrického plánu hrazeny shodně oběma stranami.

•

I nadále panuje velký zájem o Tříkrálovou sbírku. Díky štědrosti občanů jsme letos
shromáždili rekordních 13 409 Kč (v Bratkovicích, Pasekách a v části Hluboše). Celkově
příbramská charita vybrala 71 939 Kč. Výtěžek letošní sbírky poputuje na nákup vozu
pro přepravu klientů Farní charity Příbram.

•

Farní charita v Příbrami nabízí i pro obyvatele naší obce tyto své služby:
➢ Ošetřovatelská zdravotní péče
➢ Pečovatelská a odlehčovací služba
➢ Denní stacionář
➢ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
➢ Půjčovna kompenzačních pomůcek

•

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a úprava návsi v Bratkovicích bude dokončena během
léta a poté bude odhalen obnovený pomník T. G. Masaryka. Slavnostní otevření
hasičárny a odhalení pomníku plánujeme na sobotu 23. září 2017.

•

Vedení obce navštěvuje každý rok celou řadu jubilantů, kteří slaví významná životní
jubilea, a to 70, 75 nebo 80 let, a poté každoročně.

•

Osud budovy nádraží v Bratkovicích není jasný ani několik let poté, co jej opustil
personál. Máte nápad, jak budovu využít, pokud by bylo možné ji získat do majetku
obce? Využijte kontakty na obec na konci občasníku.

•

Pokud se chcete zapojit do činnosti sdružení dobrovolných hasičů, obraťte se na Jirku
Vaňka na telefonu 732875595. Na stejném čísle oznamte hasičům pálení větví či jiného
materiálu, abyste předešli zbytečnému výjezdu, větší pálení ohlaste také na webu
https://paleni.izscr.cz/.

•

Probíhá příprava rekonstrukce mostu přes Litavku v Bratkovicích. Podle
dostupných informací bude akce realizována v příštím roce. V době uzavírky mostu
bude vyznačena objížďka přes Příbram.
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•

Obec Hluboš nabízí využití sportovišť v Hluboši (kontakt Jan Peták, tel. 607711105)
Sportovní zařízení

Cena za hodinu

Poznámka

herna (velký sál) DMS
(včetně šatny)

50 Kč

bez vytápění (květen – září)

100 Kč

s vytápěním (říjen – duben)

klubovna DMS

50 Kč

tenisový kurt antuka

50 Kč

nohejbalové hřiště pískové zdarma
fotbalové hřiště „staďák“

zdarma

multifunkční hřiště

100 Kč bez osvětlení,
150 Kč s osvětlením

příspěvek na provoz

Důležité odkazy
•
•
•
•

•
•
•

Obec Bratkovice: www.bratkovice.cz
Podbrdská hospoda: www.podbrdskahospoda.cz
Stavební úřad Jince: www.jince.cz/index.php?sheet=p_stavebni_urad
Městský úřad Příbram: www.pribram.eu/mestsky-urad.html. Městský úřad
Příbram pro nás funguje jako „pověřený úřad“ a „úřad obce s rozšířenou působností
– ORP“ a vykonává státní správu například jako silniční správní úřad, vodoprávní
úřad, živnostenský úřad, dopravní úřad, dále na úseku sociálních služeb, sociálních
dávek a sociálně-právní ochrany dětí, cestovních dokladů, občanských průkazů a
územního plánování.
CHKO Brdy: brdy.ochranaprirody.cz
Posádkové cvičiště Jince – hranice: www.13dp.army.cz/hranice-posadkovehocviciste, vyžití (střelby): www.13dp.army.cz/vyuziti-posadkoveho-cviciste
Farní charita Příbram: pribram.charita.cz

Kontakty
Obecní úřad Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice.
Web www.bratkovice.cz. Email urad@bratkovice.cz, telefon 318611157.
Úřední hodiny: pondělí 9:00-12:00 (pouze účetní), středa 17:30 – 19:00.
Starosta Martin Nosek, mobil 724181375. Místostarostka Eva Valvodová, mobil 725501395.
Finanční výbor – předseda Ondřej Komanec, mobil 733578407.
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