Požádejte obec o finanční dar či půjčku
na kanalizační přípojky
Výstavba čističky odpadních vod a vybudování kanalizačních přípojek trvala několik let. Obec svoji část prací
dokončila a teď je řada na vás. Od září se spustil zkušební provoz čističky, který bude trvat tři čtvrtě roku.
A zrovna v době, kdy stoupají ceny energií, pohonných hmot, potravin, služeb a inflace dosahuje téměř
20 % po vás chceme, abyste si vybudovali domovní přípojky a napojili se na novou splaškovou kanalizaci.
Uvědomujeme si, že v této nelehké a nejisté době může být financování kanalizační přípojky pro domácnosti
neúnosné a nereálné. Proto se zastupitelé obce rozhodli podpořit vás finančním darem, který vám pomůže
částečně kompenzovat náklady spojené s vybudováním přípojky a napojením se na novou čističku odpadních
vod. Můžete využít hned 2 skupiny finančních darů, na vývoz septiků a na vybudování domovní přípojky. Také
máme v obecním rozpočtu vyčleněný 1 milion korun na půjčky, vám, obyvatelům. Pokud nemáte na přípojku
dostatečné množství financí, můžete si půjčit od obce za výhodný úrok. Zájmem nás všech je, aby byl
co nejvyšší počet domácností připojený na jednotnou kanalizaci a splaškových vod se do vodoteče
vypouštělo co nejméně.
ZÍSKEJTE OD OBCE DAR AŽ 12 000 KČ
Pokud předložíte doklad o vývozu septiku či jímky, obec vám
proplatí 50 % uznatelných nákladů formou daru. Když například
za vývoz zaplatíte 3 000 Kč, obec vám proplatí 1 500 Kč.
Další finanční dar můžete čerpat na vybudování vnitřní části kanalizační přípojky nemovitostí v Ratajích, Sobělicích a Popovicích. Maximální výše daru na jednu nemovitost činí 12 000 Kč,
500 Kč za jeden metr výkopových prací. Když budete například
kopat přípojku v délce 35 metrů, dostanete od obce maximálně
12 000 Kč včetně daru za vývoz septiku. Vlastník nemovitosti,
který bude kopat přípojku například v délce 10 metrů, dostane
od obce darem 5 000 Kč plus může získat 1 500 Kč za vývoz
jímky. Níže je uvedený postup a podmínky, za kterých můžete
finanční dar získat.
POSKYTUJEME PŮJČKU S ÚROKEM 3%
Jelikož se má na kanalizaci připojit ještě zhruba 180 nemovitostí,
vedení obce se rozhodlo podpořit vás půjčkami na vybudování
vnitřní kanalizační přípojky. Půjčka je určená pro ty, kteří momentálně nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby se mohli pustit do práce na přípojkách. Chápeme, že úroky v bankách
výrazně stouply, a proto jsme pro vás připravili půjčku s úrokem
3 %. Jedná se o nejnižší možný úrok, za který může obec, jakožto
právnický subjekt, půjčku poskytovat.
Zájemci, domluvte si schůzku s pracovníkem obce Vladimírou
Jančovou (732 967 627) a individuálně s vámi projedná možnosti
půjčky a daru.

ČÍM VÍCE BUDE PŘÍPOJEK,
TÍM BUDEME PLATIT MÉNĚ SANKCÍ
Je v zájmu obce, i vás občanů, aby se co nejvyšší počet
vlastníků nemovitostí napojil na splaškovou kanalizaci
a odpadní voda z domácností se odváděla do nově vybudované čističky odpadních vod. Jelikož Rataje čerpaly na investici dotace z Ministerstva životního prostředí
ČR, budou se z jejich strany pravidelně provádět kontroly
kvality vody ve vodotečích. Pokud nebudou splňovat předepsané normy, mohou přijít sankce a může se stát, že
obec bude část dotací vracet. Čím více domácností bude
připojených, tím bude voda v potoku kvalitnější a obec se
vyhne penalizacím.
NEVYPOUŠTĚJTE SEPTIK DO KANALIZACE
Chci vás požádat, abyste byli féroví vůči obci i ostatním
obyvatelům a nevypouštěli do obecní kanalizace své
septiky a jímky ve snaze ušetřit peníze za jejich vývoz odbornou firmou. Obsah jímek je koncentrovaný a jeho vypuštěním do obecní kanalizace se do čističky odpadních
vod v jednu chvíli dostane velké množství kontaminovaného odpadu. Tím se poškodí „zdravé“ bakterie a klima
v čističce, a obec musí vynaložit finanční prostředky na
obnovu. Pokud momentálně nemáte finanční prostředky
na vybudování domovní kanalizační přípojky, nestyďte se
a přijďte si půjčit od obce, nikdo vás za to nebude soudit
ani hodnotit.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DARU
– u rodinných domů je nutný trvalý pobyt žadatele v Ratajích, Sobělicích nebo Popovicích ke dni podpisu
Darovací smlouvy
– být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu
– plnoletost, svéprávnost
– dokončená domovní kanalizační přípojka
(výkopové práce můžete udělat svépomocí nebo si objednat jakoukoliv odbornou firmu dle svého uvážení)
– vlastník před připojením vyplní Žádost o připojení (je k dispozici na obecním úřadě)
– žádost odevzdá na obecním úřadě a starosta či obecní pracovníci provedou fotodokumentaci a změří
skutečnou délku přípojky. Zároveň zkontrolují, že stávající jímka je vyčištěná a řádně zasypaná.
– podepsání smlouvy s obcí Rataje o napojení na kanalizační stoku splaškové kanalizace
– žádné dluhy žadatele vůči obci (například na poplatcích za komunální odpad či psa)

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU
–
–
–
–
–
–

maximální poskytnutá výše úvěru ze strany obce činí 20 000 Kč
úvěr se poskytuje pouze na domovní přípojky, které slouží k napojení se na obecní kanalizaci
trvalý pobyt v Ratajích, Sobělicích nebo Popovicích
vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti na území obce
žádné dluhy žadatele vůči obci (například na poplatcích za komunální odpad či psa)
vyplnění žádosti

Z jiného soudku aneb co se v nejbližší době chystá
● 20. 11. se bude od 16 hodin konat v Kulturním domě
v Ratajích Setkání seniorů. K tanci a poslechu zahraje
skupina Jamtour. Srdečně zveme všechny naše starší
spoluobčany.
● Rozsvícení vánočního stromečku bude v Ratajích před
mateřskou školou v pátek 25. 11., o den později se rozsvítí stromek v Sobělicích u kapličky a na Štědrý den proběhne tradiční zpívání koled u stromku v Popovicích.
● 18. 12. se v 16 hodin v kostele svatého Petra a Pavla v Ratajích uskuteční koncert s dechovou kapelou Hulíňané.
● Děkuji vám za trpělivost při opravě obecních chodníků, které se musely rozkopat kvůli splaškové kanalizaci a napojení na čističku odpadních vod. Za příznivého
počasí budou pracovníci odborné firmy provádět opravy
chodníků i v prosinci.
● Jelikož stouply ceny za elektrickou energii, hledáme
cesty, jak ušetřit. Postupně se budou na veřejném
osvětlení vyměňovat stará sodíková světla za úspornější
LED lampy. Od 10. 11. (prozatím na zkoušku) vypneme
veřejné osvětlení v době od půlnoci do 4 hodin do
rána. V tomto čase je po obci minimální pohyb obyvatel
a pomůže nám to uspořit až čtvrtinu nákladů na elektrickou energii.

● V naší základní a mateřské škole nebudeme dětem
snižovat teplotu ve třídách. Zdraví nejmenších je
křehké a chápeme, že rodiče musejí chodit do práce, a ne být doma na paragrafu, protože děti jsou
nastydlé.
● Prověříme možnosti, zda může obec na svých budovách nechat instalovat solární panely a díky tomu
ušetřit za energie.
● Obecní bioskládku jsme nepřetržitě zpřístupnili. Pokud budete dodržovat veškerá pravidla, nebudou
žádné stížnosti či poškození a na skládce bude jen
to, co na ní opravdu patří, necháme ji volně přístupnou. V opačném případě opět zavedeme otevírací
dobu.
● Už v letošním roce pro vás chystáme obecní zpravodaj v jiné podobě, než jste byli dosud zvyklí. Bude
vycházet 3x ročně, abyste v něm našli aktuální informace z dění v obci a věděli, co se chystá. Chceme
s vámi více a častěji komunikovat, abyste měli jasný
přehled o tom, co se bude v nejbližší době dít. Své
nezastupitelné místo budou mít ve zpravodaji i naše
spolky, bez kterých by neexistoval kulturní, sportovní
a společenský život v našich třech místních částech.
Marek Zezula, starosta

