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AKTUÁLNĚ Z OBCE DOBROČOVICE
PROSINEC 2016


REZIGNACE ČLENA ZASTUPITELSTVA / NOVÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA





Ke dni 29. 11. 2016 podal zastupitel pan Jaroslav Havel rezignaci na mandát člena zastupitelstva
Dne 30. 11. 2016 složil slib na řádném zasedání ZOD 9/2016 nový člen zastupitelstva pan Milan
Černý

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016 – O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO
KLIDU



Obecně závazná vyhláška o Rušení nočního klidu nabyde účinnosti 31. 12. 2016
Zkracuje dobu nočního klidu o Silvestru a 30. dubna následovně:
 z 31. 12. na 1. 1. daného roku v rozmezí 02:00 – 06:00
 z 30. 4. na 1. 5. daného roku v rozmezí 02:00 – 06:00
 V ostatní dny v roce platí, že dobou nočního klidu se rozumí časové rozmezí 22:00 – 06:00



REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE V DOBROČOVICÍCH (KANALIZACE)










Ve dnech 7.-8.12.2016 proběhla celková rekonstrukce přečerpávací výtlakové stanice
Apelujeme a žádáme občany, aby do kanalizace NEODHAZOVALI věci, které do kanalizace
nepatří, jako jsou např.: hygienické potřeby (dětské vlhčené ubrousky, vložky, náplasti, gázy…),
oleje a další kuchyňské tuky, lógr z kávy apod.
Rekonstrukce spočívala v následujícím:
 Vyspádování celého dna nádrže, aby došlo k vyčerpání co největšího množství kalů, které
ulpívají v krajích nádrže
 Výměna obou čerpadel za nové účinnější (značky HIDROSTAL)
 Výměna vodících a zpevňujících tyčí včetně nerez řetězů
 Nasazení speciálního ventilu na dno nádoby, který umožní proplachování potrubí pod
tlakem
Cena rekonstrukce: 263.087,88 ,- Kč včetně DPH
Termín realizace: 7. – 8. 12. 2016
Daná rekonstrukce je plně financovaná obcí Dobročovice, která je majitelem i provozovatelem
kanalizační sítě. Cena rekonstrukce nebude promítnuta do ceny stočného, proto žádáme občany,
aby opravdu nevhazovali do kanalizace věci, které tam nepatří. V opačném případě budeme
nuceni zvýšit cenu stočného.

REKONSTRUKCE STŘECHY OÚ VČETNĚ SVODŮ A OKAPŮ




Výměna střešní krytiny a latí, svody, okapy, hromosvod
Výběrové řízení proběhlo v říjnu a listopadu 2016, vyhrála firma Roman ZIKMUND z Masojed
Odhadovaná cena: 600.000,- Kč včetně DPH => vítězná cena za zhotovení díla 392 293 Kč vč.
DPH
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ÚVĚR OD ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. VE VÝŠI 7.000.000,- KČ








V listopadu 2016 proběhly práce na vybudování elektrické přípojky pro po potřeby obce,
přípojka má osazené elektrické zásuvky, které budou sloužit pro veřejné akce či stánkové
prodeje. Dále se zásuvky použijí pro akce za kapličkou, kde jsme v letošním roce nechali
vybudovat dřevěné podium.

DOTAČNÍ TITUL NA REKONSTRUKCI RYBNÍKA











Úvěr od ČS, a.s. byl bankou úspěšně schválen v prosinci 2016
Úroková sazba je 0,75% ročně bez jakýchkoliv dalších poplatků, splatnost 20 let, fixace
úrokové sazby na 5 let. Kdykoliv je možné úvěr předčasně a bez sankcí splatit celý či jeho
část.
Úvěr je bez ručení nemovitostí, obec pouze musí po celou dobu splácení dodržovat finanční
ukazatele v rámci hospodaření obce
Úvěr bude použit v roce 2017: střecha OÚ, vybudování kanalizace, oprava čerpací stanice
(2016)
Úvěr je použit na investiční akce, na které není možné získat dotační prostředky. Další investice
budou prvotně hrazeny z dotačních prostředků.

OBECNÍ ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA U KAPLE SV. ISIDORA




Termín realizace: do 31. 3. 2017

Na rekonstrukci rybníka je nyní vyhlášena výzva, kdy je možnost obdržet až 80% dotací
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.
Předpokládané vyhlášení příjemců dotací: leden 2017
Předpokládaná realizace v případě získání dotací: 2017 – vypuštění rybníka, 2018 – realizace
V případě neúspěchu využijeme dalších dotačních výzev a budeme žádat i následující roky
Předpokládaná výše investice: 2,5 mil Kč (spoluúčast obce= 500 tis. Kč)
Odměna za vyřízení dotačního titulu: 50.000 Kč bez DPH (platby probíhají etapově dle
vyřízení)

SVAZKOVÁ ZŠ V ÚVALECH
 Město Úvaly vyhlásilo veřejné projednání návrhu svazkové ZŠ s veřejností a dotčenými sousedy
tohoto projektu
 Z diskuse vyplynulo, že se projekt svazkové ZŠ dotčeným sousedům a „Úvalákům“ nelíbí,
důvodem je především zvýšený pohyb lidí v této lokalitě
 Bylo zřetelně dáno najevo, že po žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení bude
následovat série odvolání. Tímto by se termín výstavby výrazně protáhl.
 Projekt svazkové ZŠ bude postoupen do Poslanecké sněmovny v 1.pol. roku 2017, nyní je
schválen Vládou ČR. Plánovaná výstavba r. 2019, administrativní ukončení dotací až do roku
2022. Na dotačních titulech přislíbeno 85% s tím, že bude možnost čerpat až 100% pokud bude
stavba nízkoenergetická. Z tohoto důvodu se nyní projekt přepracovává
 Z výše uvedených důvodů si nemůžeme dovolit jakékoliv zdržení a přijít tak o dotace ve výši
300 mil. Kč. Rozhodli jsme se tak nejen pro přepracování projektu na nízkoenergetickou stavbu,
ale také pro přeložení stavby o pár set metrů vedle, kde nebude hrozit série odvolacích řízení.
 Obec Dobročovice bude v roce 2017 spolufinancovat projekt svazkové ZŠ ve výši 100.000 Kč
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