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Informace Obecního úřadu
Aktuální ceník paliv
Palivo (klády v celých délkách) 450 Kč/m3 + 15% DPH dopravu si hradí zákazník sám
přímo dopravci
Palivo (1m polena) 500 Kč/prm vč DPH i dopravy ( pouze v obci)
Palivo štípané,sypané 750 Kč/prms vč. DPH a dopravy ( pouze v obci)
m3 - metr kubický- plnometr
prm – metr prostorový
prms – metr prostorový sypaný

Odpady
Vážení spoluobčané,
1.ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa
(zákony č.541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní úprava systému
nakládání s komunálním odpadem v obci.
Od roku 2022 nebude možné vybírat místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle § 10b zákona o místních poplatcích, ani poplatek za komunální odpad dle
§ 17a ,,starého zákona o odpadech (rovněž nebude možné vybírat ani smluvní úhradu).
Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.
Obec musí vydat do konce roku 2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022.
Obec ročně doplácí na svoz a likvidaci odpadů více než 200 000 Kč.

Z důvodu nezbytnosti snížení podílu obce na platbách za svoz a likvidaci odpadů
dojde ke změně výše poplatku na jednoho poplatníka.
Splatnost zůstane beze změny do konce února příslušného kalendářního roku.
Největší finanční zátěž je za svoz a skládkování komunálního odpadu. V naší obci
mají všichni možnost odpady třídit (papír, plasty, sklo, biologický odpad). Přibudou
kontejnery na bioodpad z domácnosti (slupky z brambor, zbytky jídla..) a drobné kovy
(plechovky, víčka ze sklenic apod.).
Důsledným tříděním odpadů do kontejnerů rozmístěných v obci je možné
dosáhnout toho, aby popelnice obsahovaly pouze to, co do netříděného (směsného)
komunálního odpadu skutečně patří. Pak se množství tohoto odpadu, který je nutné
odvézt na skládku sníží a tím se sníží i platby za skládkování. Od nového roku již nebude
možné používat na směsný komunální odpad plastové pytle.
Zlepší se i vzhled naší obce, protože odpad odhozený v příkopu u silnice rozhodně
není dobrou vizitkou nás všech.
Vážení spoluobčané, věřím, že stejně jako nám, kteří zde žijeme i vám, kteří se zde
rekreujete záleží na vzhledu obce a prostředí, v jakém se pohybujeme.
starostka obce Eva Tajbrová
Údaje za rok 2020, který je kompletně ukončený:
směsný odpad 78.6
objemný odpad 1.78 /kontejnery/
tříděné odpady:
papír 6
plasty 9.3
sklo 9.5
textil /charita/ 1.15
Veškeré údaje jsou uvedené v tunách.
Celkové náklady na odpadové hospodářství obce za rok 2020: 480 998 Kč
Příjmy obce z poplatků za odvoz komunál. odpadu
od občanů a podnikatelů za rok 2020: 234 661 Kč
Příjmy od společnosti EKO-KOM za rok 2020: 79 523 Kč
Za rok 2020 tedy obec doplácela 166 814 Kč!
Částky, které obec doplácí, se každým rokem zvyšují.
Za letošní rok dle předběžných propočtů to bude už kolem 200 000Kč!

Obecní kanalizace

Vážení spoluobčané,
v listopadu roku 2019 byla ve Zpravodaji uvedena zpráva o stavbě veřejné
kanalizace v naší obci. Smyslem vydání této zprávy byl záměr upozornit všechny vlastníky
objektů, kde vznikají splaškové vody, na povinnost tyto vody likvidovat v souladu se
zákonem. Současně jsme vás všechny chtěli motivovat tímto článkem k zájmu o zlepšení
životního prostředí v obci. Vyzvali jsme tehdy ty, jejichž objekty ještě na kanalizaci
připojeny nebyly, aby kanalizační přípojky vybudovali ve lhůtě do května roku 2020.

Všichni chápeme, že se vliv koronavirové pandemie mohl negativně projevit i v
tomto případě, a k realizaci kanalizační přípojky u některých objektů nedošlo právě z
tohoto důvodu. Pochvalu zaslouží ti, kteří dokázali kanalizační přípojku realizovat včetně
administrativní části, tj. podání žádosti a získání územního souhlasu stavebního úřadu.
K dnešnímu dni v obci není na kanalizaci připojeno celkem 63 objektů. Některé z
nich mají již v minulosti povolenou vlastní domovní čistírnu odpadních vod, pět objektů je
ve stavbě, dva jsme posoudili jako neobyvatelné a minimálně šest objektů čeká na
vybudování dvou nových kanalizačních stok, do kterých budou připojeny.
Tímto chceme oslovit vlastníky zbývajících 43 objektů, kde splaškové vody
prokazatelně vznikají, ale jejich vlastníci doposud neprojevili zájem kanalizační přípojku
vybudovat. Zastupitelstvo obce v takovém případě nemá jinou možnost než znovu tímto
článkem vyzvat vlastníky objektů nepřipojených na kanalizaci k tomu, aby neprodleně
podali na stavebním úřadu Mostek žádost o vydání územního souhlasu a následně
kanalizační přípojku realizovali.
Při rozhodování o záměru realizace stavby vodovodu a kanalizace v obci předchozí
zastupitelstvo mimo jiné vycházelo z ankety, kde přibližně 85% obyvatel obce vyjádřilo
jako prioritu právě stavbu kanalizace. Od původně stanoveného termínu už uplynula doba
delší než jeden rok a přesto někteří vlastníci objektů na naši výzvu nereagovali. Termín k
realizaci stavby kanalizačních přípojek stanovujeme do konce roku 2021.
Upozorňujeme, že obec stanovený termín považuje za maximální lhůtu, kterou
může tolerovat. Proto v případě, že bez závažného důvodu nebude stavba kanalizační
přípojky u objektů, kde je to technicky možné, do konce roku 2021 vybudovaná,
rozhodne obec o dalším postupu, jak připojení na kanalizaci dosáhnout. Opakovaně
upozorňujeme na možnost obce využít zákonného práva a připojení na kanalizaci
vlastníkům nemovitostí nařídit.
Doufáme, že všichni, kterých se tato výzva týká, uznají, že smyslem stavby
kanalizace a ČOV bylo zlepšení životního prostředí v naší obci a že zastupitelstvo má
povinnost usilovat o to, aby do čistírny odpadních vod byly svedeny v ideálním případě
všechny splaškové vody z celé obce.

Společnost Suchánek a Walraven s.r.o.
Společnost Suchánek & Walraven s.r.o. se nadále rozvíjí a v předloňském roce se její
pole působnosti rozšířilo o další lokalitu
zde v Borovnici.
Došlo tak k vytvoření pomyslného
trojúhelníku společně s našimi dalšími
dvěma provozovnami na Horkách u Staré
Paky a v Čisté u Horek.
V srpnu 2019 došlo k symbolickému
předání a převzetí místního areálu mezi
zástupci firmy Tessitura Monti Cekia s.r.o.
a Suchánek & Walraven s.r.o. V březnu
2020 započaly stavební práce a v polovině května 2021 se spustil zkušební provoz a
vyrobili jsme první kusy objímek. Závod v Borovnici se bude soustředit na velkosériovou

výrobu objímek. Máme zde celkem 3 pracoviště – sklad, lisovna, montáž.
Stavební práce v přízemí – tedy hlavním sále – jsou již dokončeny a ještě v průběhu
letošního roku bude dokončena úprava také prvního podlaží. Zároveň se pracuje na
změně terénu za továrnou, kde se rozšíří parkovací plocha pro zaměstnance, a také
probíhá celková rekonstrukce bytovky.
Na lisovně máme již 4 automatické
lisovací linky a dalších 5 linek plánujeme
nainstalovat do poloviny roku 2022.
Na oddělení montáže se nachází
montážní stroje na jednošroubové a
dvoušroubové objímky, které byly
zhotoveny naším vlastním vývojem a
konstrukcí. Těchto strojů budeme mít do
konce roku celkem 6.
V současné době zde pracuje přibližně 50 zaměstnanců ze společnosti Suchánek &
Walraven s.r.o. a naší chráněné dílny SW Assembly s.r.o.
Nadále rozšiřujeme náš tým o nové členy – potřebné informace naleznete na našich
facebookových stránkách nebo můžete kontaktovat naše personální oddělení na
telefonním čísle 730 571 199.
V příštím roce plánujeme uspořádat den otevřených dveří a rádi vám vše ukážeme
ve skutečnosti.
Daniela Zajíčková – vedoucí personálního oddělení
Dušan Albrecht – ředitel závodu

Babí léto u mlýna
Obec Borovnice, Spolek Větrák a SDH Borovnice Vás srdečně zvou na Babí léto u mlýna.
Akce se bude konat v sobotu 25.9.2021 u větrného mlýna.
Připravený program:
k tanci a poslechu zahraje Jana Ešnerová, aktivity pro děti a staročeské občerstvení.
červen
Gerda Poláková
Karel Novák
Marie Koudelková
Zdeňka Horáková

Životní jubilea

červenec
Vlasta Měšťanová
Anna Kociánová
Petr Janovský
Alena Hybšová
Alois Hoffmann

srpen
Rudolf Plch
Marie Šimková
Marie Rolfová
František Měšťan
Ludmila Pilařová

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Články a náměty pro další číslo zpravodaje můžete zasílat do 10. 11. 2021 na E-mail: borovnicenet@email.cz
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