Slovo starostky…
Co říci závěrem, velmi mě mrzí dnešní „tvář“ Kobylského
občasníku, přestože občan může získat ze stránek Kobylského
občasníku informace.
Občané se zde nedozvídají co se děje v obci, jaké jsou vize,
strategie a budoucnost. Velká část občasníku je věnovaná
skutečnostem „co všechno je na obci špatně“ a následné
obhajobě.
„Válka“ mezi členy zastupitelstva je přenesena na stránky
občasníku. Mám pocit, že už nemluvíme o obci a jejím rozvoji,
ale že se zde řeší soukromé záležitosti. Toto je poslední moje
reakce na články opozičních zastupitelů.
To jestli jsou za mnou a lidmi, kteří mají sílu a odvahu mě
podporovat, stojí prázdná slova nebo odvedená práce musí
posoudit každý občan sám.
Zuzana Jochmannová
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Vyjádření zastupitelů…

Informujeme…

Fit stezka

Kobylský Občasník
Na jaře roku 2020 byl na Ministerstvo kultury vznesen dotaz, jak má
vypadat občasník. Tento dotaz byl vznesen právě z důvodu, zda je
povinností obce zveřejnovat veškeré články, které občané požadují
zveřejnit.
Odpovědí bylo, že „Ministerstvo kultury nemůže zasahovat do ústavně
zaručených práv obcí na samosprávu, v obecné rovině pak vůbec nemůže
zasahovat do obsahu periodických tiskovin. Dle ustanovení §4 a zákona č.
46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), je vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a
vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytovat
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů
zastupitelstva územního samosprávného celku, týkajících se tohoto
územního samosprávného celku.
Jinými slovy, obecní noviny nejsou určené k šíření „drbů“, pomluv,
nepravdivých či zkreslených informací. Články mají mít vypovídající
informace o dění v obci. Dle vyjádření ministerstva pouze členové
zastupitelstva mají právo napsat „cokoliv“ .
(ZJ)
Více informací k vyjádření z Ministerstva kultury najdete na stránkách obce

O tomto tématu se v rámci zastupitelstva obce diskutuje už několik let.
Otázka byla, proč bychom ji stavěli, i když se jedná o 100 % dotaci.
Odpověď vzešla z řad občanů, chceme prostor ke cvičení, k trávení volného
času, proč by něco takového nemohlo vzniknout v Kobylé. A členové
zastupitelstva (někteří) si řekli „proč ne“, a následně byl projekt podpořen.
V rámci předběžných odhadů došlo k nacenění částky pohybující se
v rozmezí kolem 600.000 Kč. Toto řešení předpokládalo výstavbu strojů,
nebylo zde zahrnuté odpočinkové zázemí altánu, lavičky, naučené prvky
pro děti. Rovněž původní informace předpokládala, že řešení přístupu ve
formě propustku (lávky přes potůček) bude neuznatelným nákladem.
Dotace byla určená pro Jesenické obce, prošli jsme prvním kolem
schvalování a nyní je žádost na vyhodnocení v Olomouci. V rámci příprav
proběhlo výběrové řízení, které bylo rozčleněno na 5 částí, cvičící prvky,
altán a naučné prvky, výstavba propustku a podklad pro altán, materiál pro
vytyčení chodníků, autorský dozor.
Do výběrového řízení se zapojilo celkem 10 firem, výběrové řízení proběhlo
dle zákona a požadavků dotačního titulu a všichni členové zastupitelstva
byly vyzváni, aby se účastnili otevírání obálek a byli členy při vyhodnocení
a výběru dodavatelů projektu.
Jsou různé dotační tituly, které jsou různým způsobem financovány.
V případě Fit stezky bude předem odsouhlasená a přidělená částka obci
vyplacena až po realizaci. Z tohoto důvodu je plánovaný překlenovací úvěr,
který bude obratem splacen. Podobným způsobem byla realizovaná oprava
hřbitovní kaple, která je dodnes ozdobou prostoru hřbitova.
(ZJ)

Zadluženost obce
Obecní rozpočet není v podstatě žádná věda,… je to jako v malém doma. Člověk musí přemýšlet a otáčet korunou, tak aby pospravoval majetek (např. dům),
něco nového vybudoval (třeba cestu nebo posezení) a samozřejmě nesmí zapomenout na obyčejné provozní náklady. A jak to uděláme u nás doma, když
nastanou nenadálé výdaje - teče střecha, je rozbitý kotel? Někdy nezbyde nic jiného než si vzít úvěr… Když si bereme úvěr, banka po nás chce příjmy, přehled
majetku, který máme a pak naše výdaje a případná zadlužení. Z těchto informací vypočítá naše „finanční zdraví“. Na druhou stranu, každý z nás má svůj selský
rozum, a dokážeme si spočítat, zda měsíční příjem je takový a pokryl by i splátku dluhu…

Akce

Důvod
sjednaný

Výstavba
Nedostatek kvalitní vody
vodovodu
Oprava střechy
Zatékalo do budovy,
kulturního
poškození parket
domu

4.000.000,-

Úvěr
(. Kč)
k 28.2.2021

Doba úvěru
roční splátka
0

300.000,- 2003- 2013

Úvěr splacen, neexistoval zdroj
k hrazení splátek

11.000,- 2013- 2015

Úvěr splacen, neexistoval zdroj
k hrazení splátek

0
350.000,1.450.000,-

Střecha
na Zatékalo do
obecním úřadě havarijní stav
Výstavba
vodovodu

budovy,

Nedostatek kvalitní vody

3.000.000,-

897.038,-

300.000,- 2015- 2025
744.164,-

48.276,- 2016- 2036

1.026.703,Rekonstrukce
školy

Havarijní stav budovy,
nevyhovující prostředí,
malá kapacita

1.679.266,-

Poznámka

166.800,- 2019- 2032

Úvěr je hrazen (pomyslně)
z vybudovaných bytů, kdy roční
nájem z bytů je ve výši cca
270.000 Kč
Neexistuje pomyslný zdroj krytí
splátky
V rámci výstavby elektrárny
(v roce 2017) každým rokem
obdržíme 100.000,- Kč jako dar,
tyto prostředky hradí více jak
polovinu úvěru

V případě úvěru střechy bylo myšleno, že finance, které by se vybraly z pronájmu, by pokryly náklady na úvěr. Díky dotačnímu titulu při výstavbě bytu, jsme
zajistili potřebné bydlení pro občany, výstavba bytů byla z velké části financována z dotačních prostředků a zároveň jsme vytvořili trvalý zdroj příjmu do
obecního rozpočtu.
Darovací smlouva Obci Kobylá garantuje každoroční dar do rozpočtu obce, v rámci existence větrné elektrárny. V rámci budoucí smlouvy, by měly být
vybudovány další dvě větrné elektrárny, kdy každoroční příjem z každé z nich bude minimálně ve výši 100.000,- Kč po dobu existence větrné elektrárny. (ZJ)

Vodné

Pokud chceme vypočítat cenu na 1m3 podělíme náklady množstvím vody:

Otočit kouzelným prstenem, a plnit si svá přání, mís kouzelný plášť co nás
přenese na jiná místa, nebo snad létající koberec? Stále máme duši dětí,
která věří v kouzla?
Před sto lety, ne v každé domácnosti, byla zavedená elektřina, plyn, tekla
studená voda. A dnes? Všechno to máme a bereme to jako automatické.
Prostě otočíme vypínačem nebo kohoutkem a kouzlo se stane…

294/11= 27 Kč – bez zápočtu odpisů, při započítání odpisů 619/11= 57 Kč.

Ale měli bychom si uvědomit, pokud pomineme, že samotná výstavba něco
stála, že za tím vším jsou náklady na provoz (údaje jsou dle skutečnosti roku
2020), bylo nakoupeno 11.397 m3 vody, fakturováno 10.987m3:

Dále pak cena pro rok 2022 byla vykalkulována na 31,- Kč.

Za m3
Poplatek za předanou vodu – Kobylá nemá
vlastní zdroj, vodu kupuje od obce Žulová
Elektrická energie
Mzdy – týdně je prováděna kontrola,
kvality vody
Ostatní náklady – např. opravy
Odpisy
Fond obnovy –
Externí náklady - rozbory laboratoř,
odborný garant
Náklady celkem
Náklady bez odpisů

15,-

Podklady pro stanovení ceny nejsou vypracovávány pracovníkem obce, ale
tvoří je odborný garant (stanoveno zákonem). Tato osoba rovněž
zpracovává dokumenty stanovené zákonem, poklady pro Ministerstvo a
dále kontroluje kvalitu vody.
Dle výpočtu odborného garanta byla stanovena cena vody na rok 2021 ve
výši 31 Kč.

(ZJ)

Odebraná voda
(v tis. Kč)

171
1,7
22,2
8,2
325
50
34,7
619
294

Náklady se rozdělují:
1. Variabilní související s množstvím odebrané vody.
2. Fixní – jejich výše je nezávislá na množství odebrané vody, při
rozpočtu na 1m3 platí, že čím více odběratelů, tím nižší částka za
1m3. a proto, pokud dojde k rozvoji obce, bude tu víc občanů, cena
vody může být nižší.

Tříkrálová sbírka
V měsíci lednu proběhla, jako už každoročně, v naší obci Tříkrálová sbírka.
Vzhledem k situaci, která neumožnovala třem
králům obejít jednotlivé domy a za veselého „My tři
králové jdeme k Vám…“ a Vám osobně popřát radost
a boží požehnání, byly zvoleny náhradní řešení.
Jednou z možností jak přispět v rámci této sbírky
bylo vhození obnosu do pokladničky, která byla
umístěna na obecním úřadě. V letošním roce byla
vybrána částka ve výši 3.771,- Kč
(ZJ)

Multifunkční hřiště
V roce 2016 zastupitelstvo obce vyhodnotilo situaci, děti z naší obce nemají
prostor, kde by bezpečně trávily svůj volný čas. Dodnes hrají fotbal na
silnicích, trápí scakebordová prkna u obchodu. V naší obci chybí zpevněný
povrch pro sportovní vyžití.
Na základě usnesení ze zastupitelstva byla zpracována projektová
dokumentace pro výstavbu hřiště.

Do školy v Kobylé chodí téměř 60 dětí, a škola praská ve švech. U školy
není prostor pro výstavbu hřiště. Vzhledem k rozměrovým požadavkům
hřiště, obec nevlastní nikde blíže žádné pozemky, kde by umístění hřiště
bylo možné.
Hřiště bude plně využité, v dopoledních hodinách bude sloužit pro výuku
tělesné výchovy. V odpoledních hodinách pak občanům pro trávení volného
času.
O potřebě výstavby hřiště vypovídá i skutečnost, že Olomoucký kraj
podpořil výstavbu částkou 300.000,- Kč. Velmi si této podpory vážíme, ale
vzhledem ke skutečnosti, že výstavba se pohybuje v řádu 2 milionů korun,
nejsme ji schopni zafinancovat z rozpočtu obce a jsme odkázání na získání
dalších dotačních prostředků.
(ZJ)

Nové kódy pro odpad
Na posledním jednáním zastupitelstva obce byla projednána možnost
nového druhu odpadu, na který by se stahovala podporovaná sleva od obce.
Kromě plastu, papíru a skla bychom třídili ještě tetrapaky (obaly od mléka,
džusu, apod.)

Toto třídění by mělo být od roku 2024 povinné, a tak pouze uděláme krok
kupředu o něco dříve.
Zastupitelstvo schválilo zřízení nové komodity v rámci tříděného odpadu,
kdy je sleva 1 kg 6 Kč. V současnosti si můžete na obci vyzvednout
oranžové pytle, které jsou pro tento druh odpadu určené a požádat o
vytisknutí odpovídajících kódů.
(ZJ)

Odpady
„Řekni mi dcero, jak mě máš ráda?“ zeptal se starý král.
„Jako sůl.“
„Jako sůl? Tu prachobyčejnou věc, které má každý dostatek?….
MY LIDÉ, JSME UŽ TAKOVÍ, DOKUD NEPŘIJDEME O DŮLEŽITÉ
VĚCI, NEUVĚDOMÍME SI, JAK MOC NA NICH ZÁLEŽÍ.
Prachobyčejné věci voda, vzduch, zurčení potoka, ticho lesa, to vše je tu pro
nás, pro všechny, zadarmo. Prachobyčejné věci, které potřebujeme,
nedokážeme bez nich žít, a je jich přece dost, tak proč platit. Anebo přece?...
Tvrdou realitou je skutečnost, že žijeme konzumním způsobem života,
produkujeme, kupujeme, konzumujeme, odhazujeme – a při tom ničíme to,
co máme „zadarmo“ k dispozici, NAŠI ZEM. Ano zatím je všeho dost, ale
při současném způsobu života, pokud ho nezměníme, zůstane něco i dalším
generacím? Anebo lidé, kteří přijdou po nás, si budou kupovat čistý vzduch
a čistou vodu, stromy v inkubátorech?
Možná proto je tu nový zákon. Jistě je nepopulární, chce nám zvednout cenu
za odpad, vytáhnout penízky z našich peněženek. Ale možná je to trochu
jinak, možná je to jenom snaha nás přibrzdit, abychom si uvědomili, jak
žijeme. Abychom si uvědomili, že svým konzumním životem možná
zničíme budoucnost…
V souladu s novým zákonem o odpadech i zastupitelstvo obce podporuje
myšlenku třídění odpadů, které se dají dále zpracovat, odpadů které nemají
žádnou energetickou hodnotu, a dále pak odpadů, které budou energeticky
využitelné a skončí ve spalovně. Odstraňme proto z našich odpadkových
košů, co tam nepatří.
Plast, papír a sklo může končit ve vytříděném odpadu – toto je snaha, kterou
obec Kobylá podporuje, a občané takto mohou získat slevu ve výši 1/3
ročního poplatku za odpady. V letošním roce více jak polovina domácnostÍ
této možnosti využila. Poplatek za komunální odpad tak pro ně nebyl 600

Kč na osobu, ale ve výši 400 Kč na osobu. Zastupitelstvo obce takto
podpořilo občany naší obce a investovalo částku ve výši vyjádřenou ve slevě
pro naše občany, kteří třídí.
(ZJ)

Změna prostoru pro ukládání bioodpadu
Vážení občané, dovoluji si Vás informovat o změně, která se týká
meziuskladnění bioodpadu.
Pozemek, na němž se odpad uskladňuje nyní, byl zastupitelstvem schválen
k prodeji. Kontejner bude přesunut o dubna na hřiště, dokud zastupitelstvo
neschválí novou lokalitu.
Děkujeme za pochopení.
(ZJ)

Odkanalizování obce
Zvolit správnou cestu není nikdy snadné. Členové zastupitelstva si jistě váží
důvěry, kterou jste na ně vy občané, vložili.
Věříte, že máme dostatek moudrosti, rozhodnout to, co je pro naši obec nás
všechny nejlepší. Věříte, že máme dostatek síly a odvahy naplnit naše
rozhodnutí.
Někteří z Vás mě občas zastavujete a pláte se: „Jak bude obec řešit
odkanalizování obce? Máme samostatně začít stavět čističky? Jak nás
obec podpoří?“
Možnosti jsou následující:
1. Výstavba centrální ČOV – z mého pohledu se jedná o investici ve výši
100 milionů korun. Nevím, kde bychom tyto finance získali. Provoz

takovéhoto zařízení by znamenal zaměstnat na obci dalšího minimálně
jednoho pracovníka, tento plat (hrubá mzda a odvody ve výši cca 400
tisíc ročně) by byla rozpočítaná mezi 400 domů, které v naší obci jsou.
A to je pouze jeden z nákladů. Pravdou je, že občan „spláchne a o nic
víc se nestará“, a že takovéto řešení je preferováno státem.
2. Výstavba domovních ČOV, využití dotačního titulu – v případě, že obec
dokáže obhájit, že výstavba centrální není pro danou obec vhodná, např.
ekonomické hledisko, může být přistoupeno k tomu, že stát posvětí
výstavbu domovních ČOV v dané obci. V tomto případě bychom mohli
získat dotaci ve výši 80 % ceny, dalších 20 % by obec mohla řešit
z rozpočtu obce. Při skutečnosti, že by měli zájem všichni občané z obce
je odhadovaná částka na výstavbu domovních ČOV ve výši 14 milionů.
V tomto případě by občan mohl získat čističku zdarma, v rámci
udržitelnosti projektu by se obec zavázala k provozování minimálně na
10 let. V tomto případě by byl náklad na provoz čističky, který by se
platil obci v rozsahu 5-10 tisíc ročně (dle kalkulace).
3. Výstavba domovních ČOV, samostatně občany obce – v tomto případě
bychom výstavbu mohli podpořit vytvořený dotačním titulem,
příspěvkem ve výši odsouhlaseným v zastupitelstvu. Obce takto
v některých případech přispívají částkou ve výši 30 a 70 tisíc, pravidla
jsou samozřejmě schvalované zastupitelstvem.
Rozhodnutí není lehké, proto se zastupitelstvo usneslo na vytvoření
dotazníku, který v následujícím měsíci obdrží vlastníci jednotlivých
nemovitostí.
Výsledek budoucí ankety by měl být tou nápovědou, která nasměřuje
další vývoj v řešení odpadních vod v naší obci.
(ZJ)

Číslování domů
Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého
charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo
rekreačního charakteru.
Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na
své náklady vlastník budovy. Čísla se přidělují postupně v rámci
katastrálního území (někdy samostatně i v rámci menší místní části), ale v
některých případech se významným budovám (například školám) vyhrazují
snadno zapamatovatelná kulatá čísla.
Kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie Terezie v Česku
nečíslují. Samostatnými popisnými ani evidenčními čísly se podle zákona
neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku (typicky
například stodoly, kůlny a podobně).
Praxe číslování dvojdomků a více domků, blokových domů a domů s více
vchody či sekcemi se mírně různí a prochází vývojem, v některých
případech získala budova či komplex budov, které původně měly jen jedno
číslo, později více samostatných čísel.
Číslo popisné nebo evidenční se podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
nesmí užívat opakovaně, tj. nesmí být přiděleno nové budově, která stojí na
místě zaniklé dřívější budovy.
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770.
(PJ)

ÚKLID OBCE

Obec Kobylá nad Vidnavkou pořádá,
v termínu 19. 3. - 21. 3. 2020 sběr a svoz
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kontejnery budou přistaveny za Kulturním domem a ve Školní ulici (u
spodní lávky v Psí uličce).
Kontejner je určen pouze pro velkoobjemový odpad. Jedná se o odpad
z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic,
například staré koberce, linolea, starý nábytek.
Není zde možné odkládat pneumatiky
ani nebezpečný odpad !!!

Pohled do minulosti…
Pohled do minulosti, aneb program odsouhlasený koaličními
stranami
Na podzim 2018 si občané naší obce ze svých řad zvolili zástupce pro
jednání v zastupitelstvu.
V rámci povolebního vyjednávání byla vytvořena tzv.“ koalice“, která
se usnesla na následujícím:
Žijme v harmonii s ostatními a v míru sami se sebou.
Rozvoj a rozkvět jde v ruku v ruce s atmosférou důvěry a spolupráce, a tak
to chceme v naší obci.
Našim cílem je vidět obec jako dobré místo pro život.
Máme mnoho plánů, které v případě realizace povedou ke stabilitě a
ekologické vyspělosti obce. Níže uvádíme hlavní body programu:

Nový pracovník na obecním úřadě
Tvář naší obce se zřejmě v letošním roce trošku změní. Každoročně obec
zaměstnávala z úřadu práce 8 až 15 osob, které se staraly o vzhled obce,
výsadby lese, apod.
V letošním roce dle vyjádření úřadu práce v Jeseníku bude v rámci dotační
politiky podpořena jedna osoba pro Kobylou.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo přikročilo k vypsání výběrového řízení na
dalšího technického pracovníka na obci.
Předem občany žádáme o pochopení, než se nám podaří nově vzniklou
situaci zvládnout, ploch k sekání je poměrně mnoho, a dále je potřeba
počítat s běžnou údržbou obce.
(ZJ)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
•

Podpora lokální výroby energie z obnovitelných zdrojů
Podpora projetu domovních čistíren – získání dotačního titulu na
jejich realizaci
Zastupitelstvo podpořilo plánovanou výstavbu větrných elektráren v obci,
podpora obnovitelných zdrojů energie a získání každoročního daru ve výši
100.000 na každou elektrárnu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování studie, která rozklíčovala možnosti
řešení odpadních vod v obci. Koaliční členové zastupitelstva zvažují
odsouhlasit změnu v PRVKOKU, která by umožnila případné získání
dotačního titulu při výstavbě domovních čistíren

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT
•
•
•
•
•
•
•

Podpora činnosti místní knihovny (knihy v jednom kole)
Podpora aktivit zájmových organizací a spolků
Kompletní rekonstrukce sálu a následná propagace a efektivní
využití k obecním i soukromým akcím
Rozšíření funkčních kapacit základní školy, rekonstrukce půdních
prostor
Výstavba parkoviště u školy
Realizace výstavby víceúčelového hřiště
Rekonstrukce prostor bývalé hospody a sociálního zařízení

Zastupitelstvo podporuje činnost zájmových organizací.
Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci kulturního domu.
Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci a rozšíření prostor školy.
Zastupitelstvo schválilo projekt na výstavbu parkoviště u školy.
Zastupitelstvo se každoročně snaží získat finanční prostředky pro výstavbu
multifunkčního hřiště.
Zastupitelstvo schválilo opravu prostor bývalé hospody, kdy došlo ke
vzniku společenské místnosti.
VŠEOBECNÉ
•
•

Údržba místního rozhlasu a veřejného osvětlení
Intenzivní péče o veřejné prostranství a zeleň, úprava travnatých
ploch v obecním majetku, úklid v obci
• Budování míst pro odpočinek a využití volného času
• Podpora vzniku pracovních míst v obci (např. výstavba hospicu,
podpora podnikatelských záměrů)
Zastupitelstvo se snaží schvalovat úpravy a opravy obecního majetku (např.
opravy cest, mostů), tak, aby byly k prospěchu všech občanů.
Zastupitelstvo obce podporuje výsadbu zeleně a úpravu obecních ploch.
Zastupitelstvo schválilo vybudování Fit stezky – nového prostoru pro
odpočinek a využití volného času.

BEZPEČNOST V OBCI
• Podpora činnosti výjezdové jednotky obce
• Spolupráce s policií ČR při zajišťování veřejného pořádku v obci
Zastupitelstvo obce podporuje výjezdovou jednotku obce.
Zastupitelstvo obce schválilo přestavbu a rozšíření hasičské zbrojnice.
Našim dalším cílem je podnítit zájem občanů o zasedání zastupitelstva obce
zveřejněním podkladů k jednotlivým bodům programu na internetových
stránkách
Podklady k jednání jednotlivých bodů v zastupitelstvu jsou zveřejňovány na
stránkách obce, tak aby si je mohl občan prostudovat.
Co říct závěrem, chceme rozvoj naší obce a ze všech sil na tom
pracujeme.
Zuzana Jochmannová

