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AKTUÁLNĚ Z OBCE DOBROČOVICE
SRPEN 2017


VÝSTAVBA KANALIZACE – STOKA A+A1 a STOKA A2+A2-1


Stoka A+A1 (okolo rybníka a krajská komunikace)
 Realizační firma: Výstavba sítí Kolín, a.s.
 Termín realizace: 1. 5. 2017 – 31. 8.2017



Stoka A2 + A2-1 (tzv. ulice „V Pičku“)
 Realizační firma: GASKO, s.r.o.
 Termín realizace: 1. 6. 2017 – 30. 9. 2017



Daná výstavba je plně financovaná obcí Dobročovice, která je majitelem i provozovatelem
kanalizační sítě. Obec čerpá úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 7. mil. Kč.
Přípojky na kanalizační systém budou řešeny až po kolaudaci hlavního řadu, tj. nejdříve od 1. 12.
2017.
Přípojky půjdou na vrub žadatele a podmínky připojení jsou uvedeny na webu obce Dobročovice
Žádosti bude možné podat na obecním úřadě v úředních hodinách osobně nebo písemně po
kolaudaci (o termínu kolaudace budete včas informováni)






NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH V OBCI DOBROČOVICE – KRAJSKÁ KOMUNIKACE


V RÁMCI VÝSTAVBY KANALIZACE JSME ZASÁHLI S KANALIZACÍ DO KRAJSKÉ
KOMUNIKACE (OD BÝVALÉHO HOSTINCE SMĚREM NA ÚVALY)



PŮVODNĚ SE KALKULOVALO S OPRAVOU ASFALTU POUZE V ŠÍŘI VÝKOPŮ
 BOHUŽEL
SPRÁVCE
KOMUNIKACE
SUS
MNICHOVO
HRADIŠTĚ
POŽADOVALO NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH V CELÉ ŠÍŘI KOMUNIKACE,
JINAK POVRCH OD OBCE NEPŘEVEZME ZPĚT
 ODHADOVANÉ VÍCEPRÁCE ZA JIŽ ZHOTOVENÝ POVRCH = 0, 5 mil. Kč
bez DPH
 TENTO POVRCH BUDE HRAZEN Z ÚSPOR OBCE DOBROČOVICE
 Vzhledem k výše uvedenému dále uvádíme:
 Při budování obecní ČOV a kanalizace se předpokládá investice do krajské
komunikace ve výši cca 3. mil Kč
 Tato částka je pro naší obec nemyslitelná nejen z důvodu investice do krajského
majetku, ale i z důvodu toho, že kraj slibuje několik let, že silnici z Květnice do
Úval opraví – do dnešního dne se tak nestalo
 Před započetím samotné výstavby ČOV bude obec Dobročovice hledat s krajem
řešení této situace tak, aby obec Dobročovice nehradila nový povrch v celé šíři
sama.
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ČOV Dobročovice – aktuální stav
 V současné chvíli probíhá vyjádření k DUR dotčenými orgány
 V případě hladkého průběhu bude vydáno do konce roku 2017 územní rozhodnutí a v měsíci
lednu 2018 se PD podá obratem na vydání stavebního povolení
 Žádost o dotace na výstavbu ČOV a výběrové řízení (předpokládaný termín): v průběhu roku
2018
 S výstavbou ČOV zároveň proběhne i výstavba zbylých kanalizačních větví v místě kolem
obecního úřadu, resp. v ulici za budovou úřadu.
 Předpokládaný termín výstavby ČOV včetně zbylých kanalizačních větví: nejpozději do konce
roku 2020
 Zároveň s výše uvedeným bude vybudován asfaltový povrch (v ulici za úřadem)



REKONSTRUKCE STŘECHY OÚ VČETNĚ SVODŮ A OKAPŮ
 Výměna střešní krytiny a latí, svody, okapy, hromosvod
 Společnost Roman ZIKMUND z Masojed provedl práci v zimním období a hotové dílo bylo
předáno ještě před plánovaným termínem.
 Na střechu nechala obec namontovat také protisněžné háky.
 Skutečná cena za zhotovení díla byla ve výši 392 293 Kč vč. DPH vč. více nákladů.
 Plánovaný termín realizace: do 31. 3. 2017
 Konečný termín předání díla: 15. 3. 2017



DOTAČNÍ TITUL NA REVITALIZACI RYBNÍKA
 Společnost ALTA dotace, Radek Hanč, IČ: 76150615 zpracovala žádost o dotační titul 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.
 Podání žádosti o dotaci: konec listopadu 2016.
 Obec Dobročovice byla zařazena mezi případné příjemce dotace v březnu 2017
 Obec Dobročovice žádost o dotaci v měsíci červnu 2017 z ministerstva stáhla z následujícího
důvodu

Sediment rybníka nebyl ministerstvem uznán jako náklad uznatelný

Spoluúčast obce Dobročovice by tak byla ve výši cca 1,5 mil Kč, což je pro náš
rozpočet nemyslitelný
 Obec Dobročovice nyní nechává zpracovávat nové rozbory včetně opětovné přepracování části
projektové dokumentace
 Na podzim 2017 podáme žádost o dotaci znovu a v případě, že vše již dopadne správně,
předpokládáme vypuštění rybníka ještě v roce 2017, max. na jaře 2018
 Předpokládaná výše investice: 2,5 mil Kč (spoluúčast obce= 500 tis. Kč)



SVAZKOVÁ ZŠ V ÚVALECH – AKTUÁLNÍ STAV
 Dotace na výstavbu ZŠ je přislíbena ve výši 300 mil. Kč
 Nyní probíhá zpracování PD na územní rozhodnutí
 V současné chvíli předkládáme výstavbu v roce 2018 a 2019
 Předpoklad prvního školního roku na svazkové škole: 2019/2020, nejpozději 2020/2021



ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ – VZHLED CENTRA OBCE DOBROČOVICE
 V současné době 3 architektonická studia zpracovávají své návrhy, jak by měla vypadat náves,
rybník, hasičárna a veřejné prostory
 Vítězný návrh po výběru představíme občanům a s vítězným studiem jej budeme dále rozvíjet do
detailů
 Předpokládáme kompletní přeměnu hasičské zbrojnice (jak velikostí, tak vzhledem), sjednocení
mobiliářů v celé obci (tzn. např.: stejné lavičky a koše v celé obci a vyřadit současné plastové
koše), a mnoho dalšího
Stránka 2 z 3



DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DOBROČOVICE
 Obec Dobročovice má již zpracovaný digitální povodňový plán
 Nejpozději do konce roku 2017 bude tento povodňový plán implementován na web
www.dobrocovice.cz, kde bude možné najít důležité kontakty v případě povodní nebo informace
o tom, jak se máte v případně krizové situace chovat



WIFI PRO WWW.DOBROCOVICE.CZ A DOPRAVNÍ SPOJENÍ – NOVĚ V NAŠÍ OBCI
 Obec Dobročovice nainstalovala po obci několik WIFI bodů a nyní probíhá testování sítě
 V průběhu měsíce září 2017 dojde k plnému spuštění této WIFI (s názvem WIFI Dobrocovice)
 Po přihlášení k této síti budete vyzvání k odsouhlasení podmínek používání této WIFI a budete
vpuštěni na omezený počet webových portálů: v současné chvíli počítáme s přístupem na
www.dobrocovice.cz, www.idos.cz a www.dpp.cz



WEB OBCE DOBROČOVICE – VZHLED A DALŠÍ FUNKCE
 V průběhu následujících měsíců dojde k úpravě vzhledu a některých funkcí na webu obce
Dobročovice
 Dále jednáme s dodavatelem webu o možnosti využití mobilní aplikace pro sledování přidaného
obsahu

Stránka 3 z 3

