Předbojské zprávy  z prosince 2012 věnují hodně prostoru záležitosti kanalizace a výše stočného. V článku p. 1. místostarosty Soběslavského (-sob-) „ Zase ta kanalizace aneb okrádáme sami sebe?“ se zmiňuje o kritice a stížnostech. Nevím, jestli se na  toto téma ozvali také někteří jiní občané, ale pro mne je zřejmé, že autor komentuje mé kritické poznámky, které jsem adresoval před nějakým časem p. starostovi.  Protože p. 1. místostarosta věci účelově vytrhává z kontextu a nelogicky je spojuje, dochází  ke zkreslení  toho, co bylo předmětem mé kritiky.  Dělá to se záměrem zlehčit a zesměšnit to co jsem si dovolil p. starostovi sdělit a snaží se ze mne udělat nezasvěceného neználka. Musím proto reagovat a věci uvést na pravou míru. Přidám k tomu ještě i některé nové postřehy.
Motivem mého dopisu starostovi obce bylo to, že před změnou provozovatele čistírny odpadních vod, (nikoliv v době před volbami), bylo novým vedením obce slibováno, že když obec převezme provoz čistírny odpadních vod do své režie , dojde ke snížení stočného a zvýšení spolehlivosti poskytovaných služeb. Po té, co se obec stala provozovatelem, byly však tyto sliby zapomenuty. Stočné zůstalo prakticky na stejné úrovni  a nové smlouvy obsahují podmínky, které jsou daleko tvrdší než ty dřívější.  Podle těchto nových smluv má odběratel  15 závazků kdežto obec jen jeden a to ještě podmíněný. Zavedlo se placení předem a nové sankce.  To jsou fakta a každý kdo si smlouvu přečte, mi dá jistě za pravdu, že jsou tyto smlouvy tvrdší. Na pravý důvod mé kritiky jsem odpověď nedostal.
Nyní p. Soběslavský zcela nelogicky hovoří  o tom, že si protiřečím –„ kritika smluvní tvrdosti a současné nařčení z nicnedělání“.  To nekonání, resp. žádná součinnost se vztahuje k tomu, že obec neprojevila žádnou aktivitu v tom směru, aby byli podchyceni ti, kdo vypouštějí odpadní vody beze smlouvy a neplatí. Za ně platíme my. Minulý provozovatel totiž rozpočítal náklady + zisk na počet uzavřených smluv a tím stanovil výši stočného za 1 m3.  
Je skandální, že ještě v prosinci 2012 nebyly uzavřeny smlouvy s 60 uživateli ! Obec to ví a dosud proti tomu nic neudělala.  60 uživatelů – není jasné, jestli to je počet domácnosti či celkový počet osob v nich. Každopádně je to dost vysoké procento vztaženo na počet obyvatel obce.
Obec by si měla uvědomit, že jako podnikatelský subjekt není oprávněna poskytovat zdarma služby na úkor těch, kteří řádně platí a tím je diskriminovat. Jedná se i o daňové dopady, protože jde o bezplatný nefinanční příjem neplatičů a u poskytovatele jde vlastně o poskytnutí daru. Přesto to klidně už půl roku takto praktikuje a slibuje, že až v 1. pololetí postihne tyto neplatiče mimosmluvně.  Myslím, že toto „nicnedělání“ by se spíš mělo označit jako liknavost, případně neschopnost.
Obavy p. 1. místostarosty ohledně pokut, když by se zveřejnila jména neplatičů, jsou naprosto liché – to jsou výmluvy někoho, kdo se bojí a nechce nic dělat. Neexistují snad registry dlužníků, různá oznámení  o neplatičích atd. ?  Opět se vracím k tomu, že se obec musí chovat jako podnikatelský subjekt. Jestliže zjistí, že někdo využívá služeb a neplatí, musí hned jednat. Existuje zákonná povinnost vymáhat pohledávky. Co se stane když neplatíte za elektřinu, plyn, telefon, jízdné v MHD ?? Zde se neplacení benevolentně přehlíží, zřejmě podle logiky, že škoda vlastně nevzniká, protože za neplatiče zaplatí ti druzí.  Jak p. místostarosta říká, ten kdo uzavřel smlouvu a neplatil by, bude postižen podle ní. Kdo smlouvu neuzavřel se postihu zatím nemusí bát. Kdo smlouvu podepsal, akceptoval její podmínky. Pochybuji o tom, že by tito odběratelé neplatili. Systém záloh, které označuje p. 1. místostarosta za jistou páku proti neplatičům zní poněkud úsměvně, přeci když někdo nechce platit, nezaplatí ani zálohu. Pokud má obec pochybnosti  např. o počtu osob, které žijí trvale v domácnosti, má přece možnost kontroly.
P. 1. místostarosta uvádí, že jedna z výtek se týká údajné  „kolaborace s nepřítelem“, to je opravdu silný a naprosto nehorázný výraz. Takto se vyjadřovat je zcela pod úroveň studovaného člověka, který zastává veřejnou funkci.  Doporučoval bych mu, aby se seznámil s tím co tento výraz znamená a řádně si rozmyslel jaká slova volí a dává do souvislosti s mým kritickými poznámkami. Když si člověk uvědomí, co znamená slovo kolaborace a že označuje někoho z obyvatel obce za nepřítele , tak si musí udělat obrázek o tom jaké zvrácené myšlení tento autor má.
Tímto tvrdě černobílým uvažováním také přistupuje k tomu, co je zájmem občanů a ptá se, zda fungující systém nebo nízká cena ? Nadutě při tom říká: „poslední, co mě osobně v kritice ještě zaujalo a má smysl se tím zabývat, je stanovení ceny stočného s přihlédnutím k zájmům občanů dané do souvislosti s jeho výší“. Takto otázka vůbec nestojí. Zájmem občanů je přece fungující systém za rozumnou a spravedlivou cenu. Takto by měl uvažovat člen zastupitelstva obce a ne desinterpretovat a vysloveně zkreslovat. 
Pokud jde o spravedlivou výši stočného, určitě k tomu přispěje výpočet celkové výše stočného na základě měřené spotřeby vody místo směrných čísel. Vše co je správně změřieno je objektivní.  Je jenom s podivem, že vedení obce muselo být na tuto možnost upozorněno (neříká se kým), když tato možnost je dána Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Autor nových smluv se s ní zřejmě neseznámil  detailně v předstihu než začal nové smlouvy tvořit. Teď se to bude řešit dodatkem ke smlouvě. To nesvědčí o velké profesionalitě.
Pokud jde o výši stočného, je především potřeba, aby všichni uživatelé měli uzavřeny smlouvy a řádně platili stočné. Samozřejmě, že vedle občanů jde i o místní podniky.  Náklady tak budou spravedlivě rozpočítány na všechny. Je jasné, že obec musí vytvářet fond oprav a renovace, což zakalkuluje do stočného. 
S fondem na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod je to trochu jinak. Tady se napravují hříchy minulého vedení. Kromě velkorysého plánu územního rozvoje bez ohledu na existující infrastrukturu jde i o to, že minulému provozovateli byla bezplatně pronajata čistírna. Obec se tak připravila o dost významnou položku příjmů.  Je jasné, že bez navýšení kapacity by při dalším nárůstu počtu uživatelů došlo ke kolapsu.  Řešení  nebude jistě levnou záležitostí. Hodně bude záležet na tom, jak obratně bude obec, jako podnikatelský subjekt, schopna vyjednávat s dodavateli. Je hodně takových dodavatelů, kteří jsou schopni zneužít svízelného postavení odběratele.
Pro současné odběratele to každopádně znamená, že budou v důsledku uvedených hříchů,  za které nenese samozřejmě nikdo odpovědnost, nedobrovolně přispívat  budoucím odběratelům na to, aby mohli být připojeni na kanalizační systém a čistírnu. Chápu, že asi jiné řešení není. Ale budoucí odběratelé by měli, nejlépe nějakým jednorázovým poplatkem,  přispět do tohoto fondu a refundovat tak to, co bylo pro jejich prospěch zaplaceno jinými. Současně bych doporučoval, aby obec jako účastník řízení o stavebním povolení stanovila podmínku, že je stavebník povinen při kolaudaci  uzavřít s obcí smlouvu  o likvidaci odpadních vod.  Podobně jako je tomu u elektřiny, vody, telefonu atd.
Znovu opakuji, že zájmem občanů je mít fungující spolehlivý systém za rozumnou a spravedlivou cenu. Čistírna odpadních vod je v obci citlivé téma stejně jako úroveň plateb, které musí občané platit. Na rozdíl od p. 1. místostarosty se domnívám, že lidé dobře vědí jaká jsou specifika stočného, co je ale nejvíc zajímá je jeho výše. A ta se za poslední roky zvýšila o 77 % v podstatě libovůlí poskytovatele za souhlasu vedení obce! 
Je potřebné, aby se o těchto záležitostech transparentně informovalo a aby vedení obce naslouchalo hlasu lidu. Překrucování a zesměšňování  kritických hlasů vede jedině k desinformacím a nedorozuměním, což oslabuje vzájemnou důvěru.  
Panu mgr. Soběslavskému bych ještě vzkázal, když už použil termínu okrádání,  že my sami sebe neokrádáme, to nedává smysl. Pokud se jedná o okrádání, tak okrádaným subjektem jsou občané.
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