
DVB-T2. Pokud se tak přesto děje, je
třeba zavolat si odbornou anténářskou
firmu, která je vybavena nezbytnou
měřicí technikou. Tito odborníci mají
největší zkušenost s realizací přijíma-
cích antén, proměří anténu a dostupné
kmitočtové centrum. Na základě těchto
výsledků doporučí a případně realizují
úpravy antény pro zajištění kvalitního
příjmu… ☺Pokud budete chtít ještě ně-
jaké informace upřesnit, či doplnit,
máme na městském úřadě k nahlédnutí
celý a obsáhlý protokol s výsledky
měření i řešení daného problému.
Kompletní protokol včetně měřených
lokalit a naměřených hodnot je zve-
řejněn též na webových stránkách mě-
sta… ☺

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám pevné zdraví a šťastný každý
den.

František Mládek, Váš starosta

☺ „Vědomosti můžeme druhému
dáti, ale zkušenosti musí si každý vy-
koupit vlastním potem, vlastními mo-
zoly.“  

„Povinnosti občana je vládnout –
ne hubovat. Stejně jako chci, aby ka-
ždý člověk v naší továrně si byl sám ře-
ditelem. Přál bych si, aby každý občan
naší obce, si byl sám starostou.“ ☺

(Tomáš Baťa)

1 m3. Kalkulaci pro letošní rok i
Tiskovou zprávu SVK Žďársko, nalez-
nete v dnešním vydání Novinek.

Sběrný dvůr a likvidace odpadů ve
Svratce. Popravdě řečeno, resp. na-
psáno, v loňském roce jsme museli
hodně hluboko sáhnout do městské kasy
– pro celých 350.000,- Kč, abychom
zadotovali svoz a následnou likvidaci
odpadu. To ještě za třídění odpadu zís-
káváme od firmy EKO-KOM více, jak
200.000,- Kč roční odměnu… ☺
Nicméně jsme se všichni zastupitelé,
jednomyslně shodli na tom, že ještě pro
letošní rok poplatek za likvidaci pone-
cháme ve stejné výši, tzn. 600,- Kč za 
osobu a kalendářní rok. Například sku-
tečné náklady za rok 2017 na sběr 
a svoz komunálního odpadu činily
948.800,- Kč. Za uplynulý rok 2020 už
byla vynaložena částka za likvidaci od-
padů, po odečtení odměn za třídění a o-
dečtení poplatků od místních firem a
provozoven, ve výši 1.145.320,- Kč.
Této vynaložené částce by odpovídal
poplatek na jednoho občana – 836,-
Kč/1 rok. Taková je bohužel skutečnost.
V sousední Krouně již několik let vy-
bírají na osobu 700,- Kč. Běžnou část-
kou je dnes 650,- Kč za osobu. Mohlo
by se ale třídit lépe, rezervy určitě jsou.
Velmi často se stává, že si hlavně na
sběrném dvoře, likviduje kde kdo, kde
co. LA to se stává hlavně mimo provoz-
ní dobu sběrného dvora. Na sběrných
hnízdech rozmístěných po městě je situ-
ace podobná. Když pominu ten setrvalý
nepořádek, tak opět - kde kdo jede oko-
lo, tam též přímo odhodí kde co. A to
platíme bohužel my všichni. �Dnes už
víme, že se od letošního roku podstatně
zvednou ceny zejména za likvidaci 
a ukládání směsného komunálního od-
padu na skládkách a odpadu objemné-
ho. Nahoru půjde i cena za likvidaci
plastů – kde dojde k navýšení ceny
vývozu jednoho kontejneru. Průběžně
Vás budu informovat o změnách, které
se budou týkat zejména nového režimu
a fungování našeho sběrného dvora, ale
i likvidace odpadů na určených hníz-
dech v obci. Těmito změnami, bychom
chtěli hlavně eliminovat zatím ne-

vhodné skládkování 
a likvidaci odpadů 
v areálu našeho
sběrného dvora (v
mnoha případech lid-
mi a firmami, které
tam nemají co pohle-
dávat), a zároveň sta-
bilizovat výši poplat-
ku pro občana
Svratky…☺ S účin-
ností od 1. 1. 2021 byl
vydán „Nový zákon
č. 541/2020 Sb. o od-
padech“, který s se-
bou přináší mnoho
změn, některé bohu-
žel, vedou právě ke
zvyšování výše zmíněných poplatků.
Stále ale platí: „Čím více a lépe vy-
třídíme, tím méně zaplatíme“. I zde
věřím, že to společnými silami zvládne-
me! Pro příští rok začne platit také nová
„Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních od-
padů“. Přeji si, aby tato připravovaná
aktualizace byla zároveň výzvou pro nás
pro všechny! Určitě bude zohledňovat
mimo jiné i letošní výsledky našeho
snažení… ☺

Vyjádření Českých radiokomuni-
kací k příjmu televizního signálu ve
Svratce. Vážení a milí spoluobčané, po-
slední dobou jste se na nás obraceli s do-
tazy, ohledně špatného televizního sig-
nálu, resp. s možností, podání případné
žádosti na České Radiokomunikace o
zlepšení pokrytí signálem DVB-
T2.Tento problém mají i v sousedních
obcích. Společně se sousedním
Svratouchem jsme požádali České
Radiokomunikace o spolupráci, vysvět-
lení špatného příjmu a případně změření
předmětného signálu. Musím konstato-
vat, že nám v tomto vyšly maximálně
vstříc a měření bezodkladně provedly.
Měřením bylo prokázáno převážně kva-
litní pokrytí signálem jak ve
Svratouchu, tak i ve Svratce. Není tedy
důvod, aby docházelo k problémům s
příjmem nového televizního standardu

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den, jen s úsměvem na
tváři. Doufám, že jste všichni vykročili
do nového roku tou správnou nohou,
tím správným směrem, s tím správným
odhodláním a dobrou, jen pozitivní
náladou. Chtěl bych Vám ještě jednou
popřát šťastný nový rok, hlavně zdravý
rok, ať se Vám vše podaří. Mějte se rádi
a buďte jeden ke druhému navzájem o-
hleduplní…☺

Ono se to však řekne. V této nelehké
době to nemáme nikdo jednoduché! Žije-
me v době, kdy takřka všichni bojujeme
se skrytým nepřítelem, nebo se nějakým
způsobem snažíme vyrovnat, mnohdy
každý po svém…�, s touto nelehkou co-
vidovou dobou a tím i nepříznivou život-
ní situací, která nás všechny bez rozdílu
zasáhla jako vlna tsunami...�Chtěl bych
Vás ještě jednou touto cestou poprosit, 
udělejme společně vše proto, abychom se
z této nelehké situace co nejdříve dostali.
Každý z nás máme výsledek tohoto boje
a jeho konečné skóre ve svých rukou, ve
svém myšlení, ale i konání. Proto Vám
děkuji za pochopení a věřím, že to spo-
lu zvládneme a zase bude dobře…
☺☺☺

Lednové a únorové pranostiky
nám napovídají: „Na svatého
Vincence seď doma u pece“, což by mě-
lo být právě dnes…☺. Když zima dosá-
hla svého vrcholu, když se mrazy vy-
řádily, nemůže přijít nic jiného než otep-
lení, tentokrát v podobě hromniční oble-
vy. Ale zase k naší lepší náladě – „Na
Hromnice o hodinu více“ (2. února)…☺
„Na Hromnice půl zimy, půl krajíce a půl
píce“. „Na Hromnice musí skřivánek
vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Nevím
jak Vy, ale já se už teď těším na skřivánčí
vrznutí i na vytoužené jaro, teplo a jarní
výlov rybníka …☺

Vodné a stočné pro rok 2021.
Nechci Vám hned na začátku roku kazit
náladu, ale mnozí z Vás už jistě víte, že
budeme v letošním roce platit více za
vodné i stočné. Nárůst ceny oproti mi-
nulému roku je celkem 3,9%, což před-
stavuje zvýšení o 3,90 Kč za 1 m3 vo-
dy…� Celková cena včetně DPH od
1. 1. 2021 tak činí částku - 103,10 Kč /

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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ZIMA VE SVRATCE

Váš starosta Vám 

Tisková zpráva 

Předsednictvo Svazu vodovo-
dů a kanalizací Žďársko na
základě podrobné analýzy
vnějších vlivů a provozních
nákladů schválilo dne 7. 12.
2020 navýšení ceny vodného a
stočného na rok 2021 o 3,9%, a
to s účinností od 1. 1. 2021.

Obvody státu a nájemné na ob-
novu majetku vodohospo-
dářské infrastruktury tvoří 55,3
% z ceny vodného a stočného.
Dokumentuje to níže uvedený
graf aktuální struktury skladby
ceny vodného a stočného:

Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 10 % od 1. 1. 2021 60,70 Kč/m3 42,40 Kč/m3 103,10 Kč/m3

Cena bez DPH 2021 55,18 Kč/m3 38,55 Kč/m3 93,73 Kč/m3

Cena s DPH 10 % od 1. 5. 2020 58,00 Kč/m3 41,20 Kč/m3 99,20 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH 2,70 Kč/m3 1,20 Kč/m3 3,90 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH 4,7 % 2,9 % 3,9 %
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Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody, za
vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z
nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 22,3 % z ceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kana-
lizací. Podíl nájemného činí 33 % z ceny. 

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury
(chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 16,6 %. 

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 26,1 % (osobní náklady, odpisy a opravy
majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 2 %.
Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů reali-

zovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje díky
nájemnému ve výši 116.266.000 Kč nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstruk-
ce vodohospodářského majetku svazkových obcí.

Žďár nad Sázavou 11. 12. 2020
Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r., předsedkyně předsednictva

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Karel Fuchs, v. r., ředitel divize

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Tisková zpráva 
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ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 17.12.2020 od 18.00 
v zasedací místnosti MěÚ Svratka

33. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2020.
b) Vyřazení majetku SDH dle předloženého seznamu.
c) Žádost o překop komunikace ul. Na Vyhlídce za účelem položení odvodňo-

vacího potrubí z pozemku p.č. 61/10 k.ú. Česká Cikánka.
34. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
b) Zprávu o jednání s Českými radiokomunikacemi ohledně slabého televizního

signálu DVB-T2 ve Svratce.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Usnesení

pokračování Svratky na str. 16

Nabídka volných bytů v DPS
Město Svratka nabízí volné byty v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o byty v 1. nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, koupel-
na s WC a zádveřím. Vstup do domu I byty jsou bezbariérové. Byty je možno pro-
najmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a oso-
bám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:
a) zájemci ve věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt č. 5 – Velikost bytu 33,86 m2

Byt  je možný pronajmout od února 2021

Byt č. 2 – Velikost bytu 41,24 m2

Byt  je možný pronajmout od dubna 2021

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka,
Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400, pevná linka 
566 662 369.

Mateřská škola
Vánoce jsou za námi, a my jsme s dět-
mi opět v plné síle, abychom čelili
novému roku. První týden jsme vstře-
bávali prázdninové zážitky ostatních
kamarádů a chlubili se, co vše nám
Ježíšek nadělil a každá třída po svém,
oslavila příchod Tří králů. Myšky se
učí samostatnosti a jak se správně
oblékat, věnují se zimním sportům a
učí se spoustu nových písní a říkanek.
Zajíčci pomocí pohádky „O dvanácti
měsíčkách“ pojmenovávají jednotlivé
měsíce, rozlišují roční období a snaží
se je charakterizovat. Sovičky mají té-
ma kouzelná zima, společně si tak po-
vídají o počasí a o všem, co nám tohle
pohádkové období nabízí. A konečně,
díky sněhu, si můžeme užívat venku
zimních radovánek. Za MŠ Aneta
Vašková

Hasiči informují
Statistika za rok 2020
Typ události Počet Doba trvání výjezdu
Ostatní pomoc 1 1:00:00

Planý poplach 1 0:00:00

Požár 5 6:07:00

Technická pomoc 22 23:58:00

Celkem 29 31:05:00

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 18.1.2021 21:20 Stránka 3



16 |  SVRATKA

pokračování Svratky ze str. 11

Informace o místních poplatcích za rok 2021

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 600 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále
850 Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2021.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, va-
riabilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti nebo po-
štovní poukázkou.

Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba nevido-
má, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě

a vrátit známku. 
Termín splatnosti poplatku  je ke dni 31. 3. 2021. 
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní
symbol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo poštovní poukázkou.

Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost od-
vádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
příslušného kalendářního roku.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spo-
čívající v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hoto-
vosti na městském úřadu.

Platby za svoz 
komunálního odpadu 
– podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce
uzavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady
smluvní částky je ke dni 31. 3. 2021.
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