
Vážení spoluobčané.

Proč vlastně vznikla nová kolonka v www:brloh.net. 
Již delší dobu jsme zvažovali, zda něco podobného zavést. Avšak po záporných ohlasech při
placení za svoz odpadů a po přečtení diskuze o cenách svozu za odpady jsme se rozhodli naše
plány zrealizovat a tak nově vznikl oddíl: odpady. 
Co zde najdete.
Kromě  toho, jak třídit odpady,  zde najdete odpovědi na některé dotazy „občanů  s číslem“
v diskuzi. Zde bych apeloval na občany, aby příspěvky a dotazy byly věcné, bez spekulací a
aby si každý ze nimi stál a tedy se podepsal.  Jenom pro informaci, každý v diskuzi zanechává
svoji IP adresu, která sice není vidět, ale je lehce dohledatelná.
Najdete  zde  také  vyúčtování  za  několik  let  zpět  –  zde  bych  chtěl  podotknout,  že  toto
vyúčtování  je  podle  závěrečného  účtu  a  podrobného  vyúčtování  pod názvem:  výkaz  pro
hodnocení plnění rozpočtu, také jako FIN, který se zpracovává každý rok k poslednímu dni
v roce.  Dále  zde  budou  k  nahlédnutí  faktury  od  společnosti  SOP a.s.,  která  účtuje  svoz
odpadů.

A nyní ještě několik poznámek k diskuzi. 
Budu se snažit krátce odpovědět na diskusní příspěvky, které se týkají odpadů.

občan3: Odvoz odpadu za 650 Kč a to 1x za 14 dnů,no nádhera .V Přelouči odvoz každý týden a to musí zaplatit
490 Kč.Koho pak brložské vedení tímto výběrem sponzoruje ??????

Proč  se  vlastně  obecní  zastupitelstvo  rozhodlo  zvýšit  poplatek  na  650Kč.  Z přiložených
dokumentů  je  jasné,  že  několik  let  obecní  úřad  doplácel  na  odvoz  odpadů  z  rozpočtu,
nebudeme se dohadovat o částce, ale jsou to řádově desetitisíce. Já se ptám, máme dál dotovat
v takové výši odvoz? Jenom pro informaci – povrch cesty od sauny cca 100m stál materiál, ne
stroje, přibližně 90000Kč, rekonstrukce čtverečního metru chodníku stojí od 1000Kč nahoru a
když budu pokračovat, zevrubná oprava cesty do Štrampoucha by stála od jednoho milionu
nahoru.  Z faktur  se  dozvíte,  za co  a  v jaké výši  se platí  a  budu se snažit  dát  ke  všemu
podrobný výklad. Jistě není problém zadotovat celou cenu, což je za rok 2012 cca 174000Kč
a nebo že bychom zadlužili obec? Je možné, že pak bychom byli in, ale takto, když máme
přebytkový rozpočet, to je zřejmě out, vždyť dnes je tak moderní žít na dluh, ale s tím já tedy
nesouhlasím a myslím, že i ostatní členové zastupitelstva by přemýšleli co dál. 
Přelouč – jen pro informaci, platí se tam 492Kč, nevím zda něco město doplácí, ale je možné,
že více třídí a tím si pomáhají a vlastně dotují ostatní odpad.
A k dotazu sponzorování: jestli myslíte sponzorování dětského dne nebo pálení čarodějnic a
dárky pro děti, toto vidíme jako správný přístup obce, ještě  jedno sponzorování tady je –
2000Kč  dostal  v loni  nohejbalový oddíl  v Benešovicích,  ale za sponzoring by se nechalo
považovat i rekonstrukce tenisového hřiště, protože hrát tam chodí kde kdo, tak takto jste to
myslel?

citizen: Co se týče poplatku za směsný odpad, tak ten se dle mého pátrání dá snížit společným tříděním odpadů.
V jedné nejmenované vesnici kde bydlí známý se poplatek díky třídění snížil na 350kč ročně. Jak se to přesně
určuje a kdo kontroluje množství vytříděného odpadu, to bohužel nevím. Každopádně je to alespoň k zamyšlení,
zda bysme společně něco podobného dokázali.

Je možné, že to někde takto funguje, ale že by se třídilo až tak, že by se náklady snížily
natolik, že by byly takto nízké, no nevím. S takovým případem jsme se v praxi nesetkali.



Už  jsem  uvedl  výše  jak  je  to  s platbami  za  odvoz  odpadů.  Jestliže  nerozumíte  údajům
z účetnictví, nelze se ani divit při takovémto komentáři.
Takového  urážející  diskuze  se  nebudeme  zúčastňovat,  jelikož  jak  je  vidno,  stejně  byste
nepochopil argumenty.

občan 2: Stejně jsou ty všechny dokumenty na netu zfalšovaný a snažíte se nás oblbnout, celej úřad je
vytunelovanej!!!

Vašimi slovy – celej  úřad je vytunelovanej!!!  – odepsal jsem Vám, že moc čtete BLESK
a AHA, ale ono je to opravdu jako bulvár. Jestliže jste o Vašem tvrzení tak pevně přesvědčen,
je  vaší  povinností  a  právem podat  trestní  oznámení  na  Policii  ČR a  nebo  podat  podnět
k  přezkoumání účetnictví  na Krajský úřad v Pardubicích,  Oddělení  přezkumu hospodaření
obcí, vedoucí p. Slavík. Nebo máte ještě jednu možnost, zeptat se a přesvědčit jak se věcí mají
přímo na obecním úřadě, ale to asi nebudete chtít, protože byste se odhalil.

K tomu jsem se již vyjadřoval, že doma nemám problém otevřít tento soubor, ale zpětnou
reakci už jsem nedostal, zřejmě jste si poradila. 
Na můj další dotaz, jestli ještě někdo má stejné potíže, nikdo neodepsal, asi jste byla sama.

Omlouvám se, reagovat krátce, jak jsem se domníval, nešlo, ale doufám, že je vše dostatečně
vysvětleno i pro anonymní „občany s číslem“.

Bližší vysvětlení o cenách, platbách najdete v dokumentech, kde jsou uvedena podrobná čísla
z účetnictví.

Závěrem ještě poznámku.
Je pravdou, že zastupitelstvo rozhodovalo o novém znění vyhlášky o odpadech ke konci roku
2012. Nicméně, každý rok se koncem března platí za odvoz odpadů a zároveň poplatek ze
psů. I kdyby se tento poplatek nenavyšoval, tak každý počítal s částkou 500Kč, jestliže by se
každý zajímal o vydanou novou vyhlášku, tak cca za tři měsíce snad dokáže ušetřit 150Kč na
jednoho člena rodiny. Od některých jsme napadáni, že neinformujeme, když informujeme, tak
si tyto dokumenty stejně nikdo nepřečte, proto by se měli někteří dříve zamyslet než budou
cokoliv komentovat a kohokoliv napadat a kritizovat. Nepochybně budu osočován, tobě se to
vykládá, ale věřte, že za rok, dva, tři, by se mohlo zvyšovat ještě více, přesně tak, jak se bude
někde zvyšovat  cena vody,  kterou  dlouhodobě  obce drží  na  20Kč  za kubík  i  když  to  je
neověřená informace, ale to už je jiné téma, to zřejmě nebudete chtít slyšet.
Místní účastníci příspěvků do diskuze mají nepochybně také dost času, aby si prohlédly ceny i
vyhlášky o svozu odpadů v jiných obcích. Musím se přiznat, že jsem také hledal. Někde ani
nenajdete vyhlášku ani cenu. Někde lze nalézt úlevy. Mohu pouze doporučit prohlédnout a
pročíst informaci  i  o jiných obcích a zkusit tak porovnat, zda je to právě  v naší obci tak
hrozné.

místostarosta Miroslav Beneda


