Zápis z veřejné schůze informace k výstavbě vodovodu
ze dne 17.11.2019
1. V úvodu starosta přivítal přítomné, připomněl historii a vývoj přípravy projektu
2. Obec Pňov-Předhradí podepsala smlouvu o dílo na dodání stavby vodovodu s firmou, která
vzešla z výběrového řízení. Dodavatelem je sdružení firem VPK Suchý a Metrostav divize 6.
3. Stavební dozor, autorský dozor a administrátor celého projektu je firma Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
4. Koordinátor BOZP je Zdeněk Helich
5. Obec se od 1.1.2020 stane plátcem DPH. Cena díla je 72 937 555,32 bez DPH
6. Financování z dotace Státního fondu životního prostředí, z Krajského fondu rozvoje
infrastruktury a vlastních prostředků. Obec si bude brát půjčku 25mil. Korun.
7. Od jednotlivých účastníků bude vybrán příspěvek 10 000,- Kč. Do kdy bude upřesněno.
Možnost několika splátek.
8. Předání staveniště a zahájení prací je plánování na 2.12.2019
9. Možná změna provedení projektu z otevřeného výkopového provedení na řízený průraz. Na
druhou variantu předložen harmonogram, kdy by bylo možné dokončit dílo v prosinci 2020.
10. Kontakty na stavby vedoucí obec umístí na WWW stránky. Vlasníci nemovitostí v jednotlivých
ulicích budou informování o termínu omezení v důsledku výkopových prací v okolí jejich
nemovitostí a ulicích.
11. Provozovatelem vodovodu bude VAK a.s. Nymburk
12. Starosta se dotázal, kdo má již přípojku připravenou.
13. Starosta vyzval všechny co nemají vyprojektovanou vodovodní přípojku aby se ozvali a vše se
stihlo připravit, tak aby mohli být připojeni.
14. V diskuzi bylo vzneseno několik dotazů
• Proč není vyšší příspěvek od vlastníků nemovitostí kvůli nižšímu zadlužení obce?
• Bude možný následný souběžný provoz vodovodní přípojky a studniční vody?
• Odečet kanalizace v případě výše uvedeného modelu je problematický. Kdo bude platit
umístění odečtu splaškové vody?
15. Starosta odpověděl dle v tu dobu známých fakt. Jednání s VAK Nymburk budou zahájena po
zahájení stavby.

17.11.2019 v sále pohostinství U Sýkorů

Zapsal Tomáš Tůma

