Zápis
č.2/18 ze schůze Osadního výboru Neškaredice ,konané dne 18.4.2018
Přítomni za OvN - předseda: Jan Balham, členové: Miroslav Hnilička, Marie Janečková, Tereza Naňková
Hosté: Petr Hýžďal,poradce OvN.
Ing. Josef Viktora, starosta města Kutné Hory.
Karel Koubský st., místostarosta města Kutné Hory.
Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva - Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Iva Baraňáková – vedoucí investičního oddělení, Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Eva Pavlíková -investiční technik, Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Program jednání:
1.Kanalizace a vodovod.
Ad 1)
Dle příslibů radnice se na podzim 2017 mělo začít s budováním kanalizace a vodovodu. Tento projekt bohužel, neobdržel
podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. A další žádost bude podána v tomto roce 2018. Starosta pan
Ing. Josef Viktora se zavázal iniciovat schůzku s Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s., která může poskytnout
potřebné informace k projektu. Tedy důležité informace o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. Dále
informace týkající se termínu zahájení a délky stavby včetně potencionálních nákladů obyvatel a jejich závazků vůči stavbě a
projektu.
Zástupci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. na tomto jednání potvrdili skutečnost, že výstavba kanalizace v
Neškaredicích je závislá na přidělení dotace ze SFŽP, která v roce 2017 nebyla přidělena. A proto byla podána nová žádost v
lednu 2018. Výsledky žádosti budou známy pravděpodobně v červnu 2018. Realizační dokumentace je již vyhotovena a
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Připravuje se uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Výstavba
vodovodu (vodovod pouze tam kde ještě není) a kanalizace bude probíhat současně. Předpokládaný termín zahájení
výstavby by byl nejdříve v září 2018, dokončení do konce roku 2019. Přesný harmonogram prací bude upřesňován dle
termínu zahájení (závisí na přidělení financí ze SFŽP) a dle koordinace se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami
stavebního povolení. Osadní výbor byl seznámen s projektovou dokumentací k připravované výstavbě kanalizace a
vodovodu.
Před samotnou realizací stavby bude naplánována informační schůzka za účasti zástupců Vodohospodářské společnosti
Vrchlice – Maleč, a.s. a obyvatel m.č. Neškaredice. Na schůzce budou obyvatelé podrobněji seznámeni s projektem stavby,
jeho finanční náročností. Město Kutná Hora může vlastníkům připojovaných nemovitostí na kanalizaci poskytnout příspěvek
na výstavbu kanalizační přípojku. O této možnosti budou obyvatelé také v dostatečném předstihu informováni. Na
stránkách Městského úřadu Kutná Hora, jsou informace vyvěšeny – odkaz: http://mu.kutnahora.cz/mu/prispevky-nakanalizacni-pripojky
Bude nezbytné upozornit obyvatele, na důležitost vybudování kanalizace další rozvoj m.č. Neškaredice. Doposud převažují v
Neškaredicích pouze jímky a jejich následný vývoz do čističky odpadních vod. Tento způsob je pro obyvatele finančně
náročný a pravidla pro vyvážení, kontrolu stavu jímek a četnosti jejich vyvážení se budou do budoucna ještě zpřísňovat.
Proto provoz současných jímek může být do budoucna pro obyvatele velmi problematický. Jímky a jejich technická
způsobilost, vzhledem k jejich stáří, jsou již převážně pravděpodobně v ne příliš vyhovujícím stavu. Předpokládá se
provedení (informativní) kontroly stavu jímek zástupci odboru životního prostředí. Zajištění kontroly bylo přislíbeno panem
Koubským st.
V Neškaredicích 25.4.2018

