INFORMAČNÍ LIST č. 21 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY
Informace pro občany - hlavně ze Štipoklas
Vážení spoluobčané,
přes všechny potíže s Covidem a snižováním příjmů obcí a krajů, stále pokračujeme
v investiční akci Obecní vodovod. Sledujeme veškeré reálné možnosti získání prostředků
na budování vodovodu. Pro zvýšení šancí jsme rozdělili akci na více etap a variant,
s různou finanční náročností. Začátkem roku vypsal Jihočeský kraj finančně omezený
dotační program na Podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, který
svou výší dokázal pokrýt jen menší část projektu. Jedna žádost do výše maximálně
1 800 000 Kč. To odpovídalo požadavkům pro realizaci záměru ve Štipoklasech. Podali
jsme tedy žádost na tuto část a byli jsme úspěšní. Získali jsme 1 650 000 Kč, což pokryje
60 % nákladů z plánované ceny bez DPH.
V současné době se nacházíme po výběrovém řízení, které nám určilo dodavatele.
Zastupitelstvo obce vybralo ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmu ECO CB z Českých
Budějovic.
Pořadí dle ceny
1
2
3

Firma
ECO CB
VHS-vodohospodářské stavby
Swietelsky stavební

Cena včetně DPH
2 930 888 Kč
3 077 756 Kč
3 233 120 Kč

Začátkem července se u nás budou objevovat projektanti, kteří vás navštíví a budou
s vámi konzultovat možnosti vašeho připojení. Současně přijedou geodeti a vyměří trasu
nového vodovodu a budou zahájeny práce na přivaděči do obce.
Přivaděč po cestě od hlavního vedení Bukovské vody kolem Příhodů, se bude bagrovat.
Kolem hlavní silnice a ve vsi k Vaňkům se bude převážně podvrtávat, aby se
minimalizovaly zásahy do komunikací a travnatých ploch.
Jak je to s připojením na hlavní řád?
Realizace přípojek je v režii každého žadatele o připojení. Přípojka je stavba a tak na
každou přípojku, musí být vyhotoven projekt s územním rozhodnutím (cena projektu
s poplatky se pohybuje kolem 5 000 Kč za přípojku).
Obec má záměr pomoci občanům, jak jen nám zákony dovolí a tak na základě vaší
žádosti o připojení, zajistíme pro každého, kdo se připojí, hromadný projekt s územním
rozhodnutím zdarma, jen za správní poplatek 250 Kč. Současně zabezpečíme navrtávku
vodovodního řádu s odbočkou v délce potrubí 5 metrů. Vodoměrnou sadu hradí občan
a vodoměr bude hrazen obcí. Další vedení od odbočky do nemovitosti pak bude záležet
na každém žadateli. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že výhodnější a jednodušší to již
nikdy nebude. Připojte se tedy všichni.
Josef Drn, starosta obce
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