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Vážení spoluobčané, 

dovolte nám touto cestou stručně vysvětlit důvody, které se 

týkají některých kroků, ke kterým muselo zastupitelstvo naší 

obce v rámci hospodaření a rozpočtu na rok 2023 přistoupit: 

 Poplatky za odpady 

  Pro rok 2023 jsme nuceni upravit v potřebném poměru výši 

ceny za svoz a likvidaci odpadu. Svozové společnosti obci 

oznámily navýšení služeb o 20 % z důvodu zvýšení cen 

pohonných hmot, resp. všech energií a zvýšení cen za uložení 

odpadu na skládku z 900 Kč na 1000 Kč za jednu tunu 

uloženého odpadu. Obec bohužel nemůže hradit tyto náklady 

plně ze svého rozpočtu, z toho důvodu musí zohlednit 

uvedené navýšení do poplatku za odpady, a proto sazba 

z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude 

od 1.1.2023 činit 900,-Kč.  Výjimka z poplatku pro občany 

starší 80 let zůstává však nadále v platnosti s tím, že budou 

mít i nadále svoz odpadů zdarma.    

Poplatek za pobyt 

  Poplatek se zvyšuje na 30 Kč za každý započatý den pobytu. 

Tento poplatek se týká pouze rekreantů, kteří tráví čas v naší 

obci u některého z poskytovatelů ubytovacích služeb. 

Poplatek se tedy netýká občanů žijících v obci. 

  Vybrané finanční prostředky však neslouží pro zlepšení 

rozpočtových ukazatelů obce, protože na druhou stranu obec 

tyto získané prostředky za poplatky vrací, stejně jako 

v minulých letech, zpět do podpory turistického ruchu. Jedná 

se například o pravidelnou finanční podporu autobusové 

hromadné dopravy v letních i zimních sezónách. 

Vodné a stočné 

  V rámci předepsané udržitelnosti projektu ČOV Stachy 

dotace ze státního rozpočtu musí obec plnit potřebnou 

kumulaci finančních prostředků pro obnovu celé 

vodohospodářské infrastruktury, ovšem stejně jako u jiných 

odvětví i do těchto rozpočtových ukazatelů nekompromisně 

vstoupilo navýšení elektrické energie téměř o 40 %, jejíž 

podíl na celkových provozních nákladech vodovodní a 

kanalizační sítě činí cca 25 %. Z tohoto důvodu musí být 

přistoupeno v rámci finanční udržitelnosti k navýšení 

současné jednotkové ceny za odběr vody o 10 % a stejné 

navýšení oproti stávajícím platbám o 10 % za vypouštění 

odpadních vod. Do konečné výše vodného a stočného je 

započtená sazba DPH 10 %. Nutno upozornit, že i za 

předpokladu schválených cen vodného a stočného na rok 

2023 musí obec dotovat celkové náklady, které veškerý 

provoz infrastruktury představuj, aby cena pro odběratele 

byla sociálně únosná, ale zároveň nezpůsobila výrazné 

prohloubení finančního deficitu. 

  Z hlediska předpokládaných nákladů na provoz vodovodu a 

kanalizace v roce 2023 cena vodného pro příští rok činí 40,- 

Kč bez DPH, cena za stočné 46,- Kč bez DPH. Zároveň je na 

rok 2023 v rozpočtu zohledněna položka do fondu obnovy 

této infrastruktury pro vodovodní síť ve výši 65.000,- Kč a 

pro kanalizační síť včetně ČOV ve výši 420.000,- Kč. 

Předpokládaná částka bude investována mimo jiné do 

instalace fotovoltaické technologie na výrobu elektřiny, což 

by mělo do budoucna zmírnit provozní náklady z důvodu 

vysokých cen energií.     

Dále obec hledá úspory provozních nákladů veřejného 

osvětlení postupnou výměnou za energeticky úspornější 

spotřebiče a současně schválenou omezenou dobou provozu, 

kdy bude veřejné osvětlení obecních prostranství celoročně 

vypínáno v době mezi 00:00 – 04:00. 

  Je nám líto, že musí obec část zvýšených nákladů přenášet 

na občany právě v této nelehké době, ale chceme touto cestou 

všechny poplatníky ujistit, že není možné finanční navýšení 

provozu veřejné infrastruktury v celé výši hradit pouze 

z rozpočtu obce. 

Rozvoj obce 

  Obec chce v roce 2023 i přes současnou nepříznivou situaci 

investovat finanční prostředky do svého rozvoje a dále 

zajišťovat potřebnou údržbu veřejného majetku. Jedná se 

například v oblasti odpadového hospodářství o zlepšení 

prostředí s kontejnery a nádobami tříděného odpadu 

v Úbislavi, Jaroškově, Chalupách a Zadově nebo o potřebné 

opravy některých tras místních komunikací. Tyto opravy 

mohou být podmíněné získáním dotací na opravu 

infrastruktury obce, která se v uvažovaných úsecích cest 

nachází. Mimo plánovanou údržbu vodojemu Churáňov a 

Úbislav, právě získaná dotace z rozpočtu Státního fondu 

životního prostředí a vyčleněné prostředky z rozpočtu obce 

umožní posílení zdrojů pitné vody v Úbislavi a Michalově. 

  Spolu s financováním činnosti zapsaných spolků a zejména 

provozu příspěvkové organizace Základní školy, Základní 

umělecké školy a Mateřské školy ve Stachách, rozpočet obce 

na rok 2023 uvažuje s modernizací mateřské školy 

(kompletní rekonstrukce), kdy tato akce bude financována za 

přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Možnost 

získání podpory ze státního rozpočtu rovněž ovlivní termín a 

způsob vybudování základní technické vybavenosti (ZTV) 

Stachy – sever, v ploše budoucích parcel pro výstavbu 

rodinných domů.     

Úspory a efektivnější zhodnocování finančních 

prostředků 

  S ohledem na současný finanční trh zastupitelstvo obce 

rozhodlo o převodu části finančních prostředků obce na 

výhodněji úročené spořící účty vybraných bankovních domů, 

kde by byly prostředky obce efektivněji zhodnoceny za 

předpokladu, že budou okamžitě nebo v krátké době 

k dispozici pro případ spolufinancování získaného dotačního 

titulu.  

 

PF 2023 

  Přes současnou neklidnou situaci a s ní souvisejícími výše 

uvedenými nepopulárními opatřeními chceme na závěr 

popřát všem našim občanům mnoho zdraví, štěstí, pevné vůle 

a životního optimismu v novém roce 2023.  

 

Zastupitelstvo obce Stachy 

http://www./

