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Vážení spoluobèané, 
pøed rokem, když jsem psal tento úvodník, mìl jsem 

obavu, abych se neopakoval a nepsal totéž co minulý bøezen. 
Letos to mùžu vzít opìt pøes kopírák. Velikonoce jsou za 
námi a sníh jsme témìø nevidìli. Je to už taková tradice a obec 
tedy ušetøila za shrnování snìhu. Takže znovu se mùžeme 
obávat o dostatek vody v našich vrtech. Znovu bych mohl 
nabádat k šetøení s vodou a neplýtvání do bazénù èi zalévání 
trávníkù, ale jak jsem už poznal, nemá to význam. Nicménì 
vodu teï vyrobíme dráž a její cenu zvýšilo zastupitelstvo na 

3.  20,-Kè/m Obdobnì je to i s cenou stoèného, která se dle 
finanèní analýzy Státního fondu pro životní prostøedí zvýšila 

3za uplynulé úèetní období na 43,-Kè/m . Podmínky pro výbìr 
vodného a stoèného jinak zùstávají stejné, jako v minulých 
letech.  Doplatek za likvidaci komunálních odpadù je za 
uplynulé období také vyšší a èiní 112,60Kè na obèana. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že se tento doplatek opìt nebude od obèanù vybírat a uhradí se z rozpoètu obce. Kvitoval 

bych s povdìkem, kdyby za to nìkteøí spoluobèané 
nevyhazovali do zelených kontejnerù na bioodpad plasty, 
stavební su� a vše, co tam nepatøí. Nepatøí tam také špalky 
døeva, polena èi paøezy, pøestože je to døevo. Ale paøez na 
kompostárnì prostì nepoštìpkujete. Aspoò mi to øíkali. 

Díky mírné zimì se podaøilo zpevnit polní cestu od prádel 
ke høišti, stejnì jako pøeložit drenážní vedení v této lokalitì ze 
splaškové kanalizace pøímo do Týneèky. Z horní køižovatky 
zmizel dùm è.p.187 a èekáme na návrh projektanta s øešením 
tohoto volného prostranství. Obdobnì se provedla oprava 
komunikace mezi øadovkami, která se dokonèí opravou 
asfaltového støedu vozovky v dubnu, až bude v provozu 
obalovna.

Zastupitelstvo obce, resp. rada obce, rozhodla, že se podá 
žádost o dotaci na rozšíøení kapacity naší mateøské školy. 
Zadalo se vypracování stavební dokumentace pro územní 

øízení a toto se také již vyøizuje. Podle paní øeditelky 
neodpovídá mateøská škola souèasným hygienickým 
normám na poèet pøijatých dìtí. Pøedložil jsem zastupitelùm 
stanovisko poskytovatele dotace na loòské zateplení budovy 
MŠ, které jasnì øíká, že po dobu 5ti let se na provedeném 
zateplení nesmí provádìt žádné zmìny. V pøípadì realizace 
bude obci hrozit vrácení dotace i sankce. Osobnì se 
neobávám nárùstu poètu dìtí v naší obci (viz. matrika) a 
nemyslím si, že by museli do školky chodit už dvouleté dìti. 
Plánované navýšení kapacity školky na 70 dìtí pokládám 
nyní za zbyteèné a do budoucna obec zatìžující. Tím ale 
nevyluèuji, po skonèení doby udržitelnosti projektu 
zateplení, rozšíøení školky na souèasný schválený poèet dìtí 
dle hygienických norem.  Z tìchto dùvodù vidím nynìjší 
podniknuté kroky nìkterých zastupitelù obce jako 
nekoncepèní, až pro obec nebezpeèné, a nepodporuji je. 

Hezké jaro všem.  Bc.Josef Zdaøil, starosta
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Sazby a platba stoèného v obci Doloplazy za r. 2015

1. Obec Doloplazy je vlastníkem a provozovatelem veøejné kanalizace v obci Doloplazy.

2. Výše stoèného za rok 2015 je stanovena na èástku 43,- Kè/m3 s DPH. Stoèné odpovídá stanovené výši podle FEA 
(finanènì ekonomická analýza), která je závazným dokumentem pro jeho stanovení po celou dobu udržitelnosti 
projektu „Doloplazy – odkanalizování obce“.

3. Výše stoèného je rozpoèítána mezi jednotlivé odbìratele podle smìrných èísel roèní spotøeby vody dle vyhlášky 
è.120/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterou se mìní vyhláška Ministerstva zemìdìlstvi è. 428/2001 Sb., ze dne 16. 
listopadu 2001, kterou se provádí zákon è.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veøejnou potøebu a o 
zmìnì nìkterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù, dále jen vyhláška. 
Pøi plné  vybavenosti domácnosti èiní toto množstvi 35m3/osoba/rok.

4. Ve všech domech, kde je jediným zdrojem voda mìøená vodomìrem, úètuje se stoèné podle namìøené spotøeby 
vody na vodomìru.

5. V domech, kde je zdroj vody kombinovaný (voda z obecního vodovodu a z vlastního zdroje), a stav vodomìru 
pøekraèuje stanovené množství 35m3 na osobu a rok, úètuje se stoèné dle stavu vodomìru. Je-li odebrané množství 
vody dle vodomìru menší než stanovené množství 35m3, úètuje se stoèné dle smìrných èísel vyhlášky.

6. U obèasnì obývaných domù se úètuje stoèné vztažené na poèet pobývajících osob ve výši 60% základní sazby, 
tj.21 m3 na osobu a rok.

7. Na domy napojené na obecní kanalizaci jen èásteènì – pouze odvod deš�ových vod, se dle §20 odst.6, z.è. 
274/2001Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích, se povinnost platit stoèné nevztahuje

8. Za platbu stoèného zodpovídá majitel nemovitosti.

9. Majitel nemovitosti, která je pronajata k bydlení dalším osobám, dodá obci prohlášení o poètu ubytovaných osob.

10.U nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizaci, nebude výbìr stoèného provádìn. Majitel však musí doložit 
jakým zpùsobem likviduje odpadní vody ze své nemovitosti (doklad o provozu domovní ÈOV nebo vývozu 
odpadní jímky). Trativod bez povolení vodoprávního úøadu je protizákonný – ust. § 8 odst. 1. písm. c) zák. è. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znìní.

11. Poplatek za stoèné mají povinnost uhradit všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti, osoba trvale 
pøihlášena k pobytu v nemovitosti, ale fyzicky mimo obec-nemovitost, doloží doklad o zaplacení stoèného v místì 
svého aktuálního pobytu.

12.Pøi zmìnì trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude placena pomìrná èást od následujícího mìsíce.

13.Za osoby trvale pøihlášené k pobytu v nemovitosti, ale dlouhodobì pobývající mimo trvalé bydlištì v zahranièí, 
podá majitel nemovitosti èestné prohlášení o této skuteènosti.

14.Od plateb stoèného jsou dále osvobozeny dìti narozené v pøíslušném roce.

15.V provozovnách, ve kterých lze spotøebu vody zmìøit, se úètuje stoèné podle namìøené spotøeby vody na 
vodomìru.

16.Ve všech ostatních provozovnách, které jsou samostatnými objekty nebo dislokovány v obytných domech a jejich 
spotøebu vody nelze zmìøit, úètuje se stoèné dle smìrných èísel. V obytných domech se toto kriterium vztahuje 
pouze na zamìstnané cizí osoby, tj. osoby, které nemají v obci Doloplazy trvalý pobyt.

Vzhledem k opakujícím se nejasnostem pøinášíme ještì následující informace:
¿ Všechna požadovaná potvrzení dle èlánku výše (Sazby a platba stoèného v obci Doloplazy za r. 2015) je nutné 

dokládat každý rok , nyní do:  18.4.2016     (nemùžeme na OÚ vìdìt, co se u vás zmìnilo).
¿ Jestliže máte bývalý zdroj vody (studnu), ze které už vodu neberete a nesouhlasíte s dopoètem dle smìrných 

èísel, musíte vyplnit „Èestné prohlášení majitele domu k výpoètu platby za stoèné". 

Jarní bazárek
Èeká nás nejkrásnìjší období v roce...jaro. Sluníèko zaèíná høát, je èas sundat kabáty, obléct vesty a lehké bundy. 

A jak už to v posledních letech bývá, nejspíš brzo bude poèasí na šaty, kra�asy a trièka. Ty z vás, kteøí navštívili náš 
tradièní Jarní bazárek, poèasí nezaskoèí. Vše potøebné nakoupili na jednom místì a zároveò nákupem pøispìli dìtem z 
naší školy. Celkových 10 % z prodeje je 9 521,- Kè. Za zábavou jste za námi mohli pøijít na Velikonoèní dílnièky, kde 
jste si upletli tatary, namalovali vajíèka èi vyrobili jiné dekorace pro radost. Velmi dìkujeme všem, kteøí nám pomohli 
s organizací tìchto akcí a tìšíme se na vás na konci èervna na Akademii.

 Za SRPŠ ZŠ Doloplazy   Stachová Dagmar



Naše alej
Na konci øíjna jsme spoleènì vysadili novou jabloòovou 

alej podél cesty vedoucí na Daskabát. Výsadby se úèastnili 
pøevážnì skauti, avšak našlo se i pár odvážných obèanù 
„neskautù“, kteøí pøidali ruku k dílu. Nových stromù je celkem 
80, jedná se staré odrùdy jabloní. Pøevažuje odrùda Panenské 
èeské (60 ks), dále Strýmka a Hammersteinovo (po 10 ks). Po 
výsadbì byly všechny novì vysazené stromy øádnì zalité, za 
což dìkujeme místním hasièùm.

Pùvodnì jsme chtìli vysadit oboustrannou alej tak, jak 
jsou vysazeny tøešnì dnes. Pøi vytyèování výsadbových jam 
jsme si však ovìøili, že v jedné èásti vede pøímo nad pøíkopem elektrické vedení a pokud jsme chtìli dodržet 
vzdálenost od cesty 2 metry, rostly by nové stromy pøímo pod vedením, což by podle nás nebylo správné. Z tohoto 
dùvodu je opravdová alej vysazena až za znaèkou „Doloplazy“ dále od vesnice, smìrem k zástavbì vede pouze 
jednostranné stromoøadí.

V jarních mìsících tohoto roku provedeme první výchovný øez jabloní. Vìtévky budeme zakracovat na tøetinu 
jejich souèasné délky, abychom docílili dobrého zapìstování koruny a stromy mìly dobrý start do života.

Celkovì spolykal projekt témìø 35000 Kè. Z toho byl podíl Nadace partnerství 30000 Kè a obce Doloplazy 5000 
Kè. Všechny náklady jsme utratili za nákup sazenic a potøebného materiálu. Vlastní práce byly provedeny 
dobrovolníky, kteøí za svou práci nedostali zaplaceno. Vìøíme však, že jsou na svou práci hrdí a odnesli si domù dobrý 
pocit z odvedené práce.

Dìkujeme všem, kdo se do projektu zapojili. Velké díky patøí Nadaci partnerství za finanèní podporu a také obci 
Doloplazy, také za finanèní podporu, ale pøedevším za to, že s výsadbou souhlasila. Není totiž samozøejmostí, že by 
zastupitelé dávali takovýmto aktivitám vždy zelenou. Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy

Hanáckou Sibiøí k pramenu Odry
I letos se uskuteènila tradièní akce, poøádaná místním skautským oddílem, Hanáckou Sibiøí k pramenu Odry. 

Krásné poèasí vylákalo k pøíjemné procházce lehce zasnìženou krajinou na 400 nadšencù. Pøímo u pramene 
nechybìlo ohništì na opékání buøtù ani svaøené víno a èaj na zahøátí.

Vìøíme, že si všichni zúèastnìní pochod užili a omlouváme se tìm, na které již odpoledne nezbyl kabanos. V 
pøíštích letech se pokusíme polepšit a budeme se tìšit na shledanou. Skautský oddíl Kamzíci Doloplazy

Závody vlèat a svìtlušek
Skautské støedisko Ladislava Ruska, jehož souèástí je i zdejší skautský oddíl, v letošním roce poøádá okresní 

závody vlèat a svìtlušek. Jedná se o jednodenní akci, závod, ve kterém své znalosti a dovednosti provìøí malé 
skupinky dìtí ve vìku 7 – 12 let. Akce se uskuteèní v Doloplazském lese v sobotu 7. kvìtna a start je situován na 
Mysliveckou chatu. Dìti budou na stanovištích plnit nejrùznìjší úkoly, které budou provìøovat napøíklad jejich 
fyzickou zdatnost, orientaci v mapì, nebo spolupráci v rámci skupinky. Závod se ponese v duchu pøíbìhu Alenky, 
která se dostane do øíše divù. Skatský oddíl Kamzíci Doloplazy

Z naší školky
Mìsíce rychle plynou, pravidelnì se støídají, stejnì jako 

èinnosti v MŠ. Každý den si dìti vyhrají, s nìèím novým 
seznámí, známé vìci zopakují èi nìco zajímavého vytvoøí. 
Jsou mezi svými kamarády a v bezpeèném prostøedí. Pro 
zpestøení mají možnost navštìvovat kroužky – flétnu, 
aerobik, angliètinu, zaène plavání v Pøerovì a kurz in-line 
„Bruslení za školou“.

Blížící se jaro dìtem pøipomnìla ekologická pohádka v 
MŠ „O špinavém hastrmánkovi“. Nejvìtší „pohádkový rej“ 
nastal na tradièním „Maškarním karnevale“, který poøádalo 
SRPŠ pøi MŠ. 

Ochotní rodièe pod vedením p. P. Zlámalové 
zorganizovali celoodpolední vydaøenou akci. Výtìžek je pro 
naše dìti na kulturní akce, výlety, dovybavení školy atd. 
Tentokrát se programu ujala maminka – p. L. Lepaøová a profesionální agentura by mohla závidìt. Dìkujeme všem, 
kteøí pøiložili ruku k dílu.

Posunuli jsme se k jaru a k nìmu neodmyslitelnì patøí Velikonoce. Jarní úklid ve všech koutech, ale všimnìme si i 
rozkvétající pøírody a užijeme svátky jara. Tak vezmìme barvièky a honem barvit kraslièky….
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Noví obèánci : Domanský Tomáš

Rössler Thomas
Naši jubilanti:  80 let

80 let
85 let

 85 let
Bubeníková Ludmila 91 let

Orálek Miroslav
Štefa Jan
Klimeš Vladimír
Poláková Dagmar

Šestý semestr VU3V v ZŠ Doloplazy
P o è á t k e m  ú n o r a  2 0 1 6  s e  v  

Konzultaèním støedisku VU3V ZŠ 
Doloplazy zaèali opìt scházet „staøí i 
noví“ studenti virtuální univerzity tøetího 
vìku. Pro „jubilejní“ semestr (mnozí z 
nich by úspìšným absolvováním mìli 
studium zakonèit) si  vybrali obor 
Lesnictví a vìtší èást z nich se zamìøuje na 
obor Genealogie aneb pátráme po historii 
svých pøedkù. Semestr od semestru 
pøibývá tìch, kteøí dìlají oba obory 
souèasnì. Letos v kvìtnu se vydá do Prahy 
skupina 13 promujících na slavnostní 
ukonèení svého studia VU3V.

Ve druhé polovinì ledna 2016 se v 
doloplazském KD sešlo na 180 studentù 
VU3V-seniorù  na závìreèném semináøi 
zimního semestru, na kterém pøevzali 
osvìdèení o zdárném splnìní studijních 
povinností. Pøijeli ze støedisek od Hodonína až po Ostravu. Je potìšující, že se akce úèastnili i starostové obcí 
mikroregionu Bystøièka i zástupce Centra celoživotního vzdìlávání UP Olomouc. Všem zúèastnìným je tøeba 
poblahopøát za úspìšné studijní úsilí a organizátorùm semináøe z KS VU3V Doloplazy chci ještì jednou podìkovat za 
organizaci a zdárný prùbìh. Stejný díl podìkování patøí i starostovi obce p. Zdaøilovi za organizaèní pomoc.

Veselou atmosféru plného sálu nejlépe vystihují fotografie na odkazu:

Mgr. Jaromír Navrátil, ZŠ Doloplazy
http://zsdoloplazy.rajce.idnes.cz/Zaverecny_seminar_VU3V/

Informace pro naše palièe:
V pøípadì pálení suchých rostlinných zbytkù v obci i mimo 

obec, byste tuto skuteènost mìli nahlásit na HZS Olomouckého 
kraje buïto telefonicky: 950 770 010 nebo elektronicky: 

Pøedejdete tím zbyteènému výjezdu hasièù a øeèem v obci.
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-paleni-paleni.aspx

Tøíkrálová sbírka v naší obci vynesla: 36 464,-Kè

Sbìr velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
se uskuteèní v sobotu 23.4.2016 v obvyklých lokalitách a èasech (bude zveøejnìno).


