Informace pro občany
Vážení občané,
v letošním roce proběhne stavba „Vodovod Horušice, Horka I, Brambory“. Investorem stavby
je Dobrovolný svazek obcí Čertovka (dále jen DSO), jehož členy jsou obce Horušice, Horka I
a Brambory.
Na stavbu přiváděcího potrubí, vodojemu a řadů je přidělena dotace od MZe. Celkové
náklady jsou 58 993 000,- Kč. Z toho poskytnutá dotace činí 40 941 000,- Kč a vlastní
náklady jsou 18 052 000,- Kč. Tyto vlastní náklady se dělí mezi jednotlivé obce
v následujícím poměru:
Horka I
Horušice
Brambory

50% a částka je 9 026 000,- Kč
30% a částka je 5 415 600,- Kč
20% a částka je 3 610 400,- Kč

Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411,
252 28 Černošice. Smlouva je podepsána tak, že stavba musí být kompletně dokončena do
370 dní od zahájení. Zahájení stavby proběhlo dne 28.2.2019. Za firmu bude stavbu
dozorovat pan Landra Pavel, tel. 730 515 819.
Jako dozorová firma, tedy TDI a BOZP byla vybrána firma Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč,a.s., Ku ptáku 387, 284 01 Kutná Hora. Za firmu bude dozorovat paní
Linhartová, tel. 721 291 246.
Vodovodní přípojky, jsou dle zákona toho, kdo je na své náklady pořídil. Na vodovodní
přípojky nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Dále
nechala obec vypracovat cenovou nabídku od firmy Stavitelství Řehoř na kompletní
vodovodní přípojky, tedy od hlavního uzávěru, který bude ve většině případu ve vozovce, až
po vodoměrnou soupravu včetně šachty, která bude na pozemku majitele nemovitosti.
Průměrná cena takovéto přípojky je 46 000,- Kč. Protože z větší části bude obec tyto přípojky
financovat, i když budou do budoucna bezúplatně převedeny na majitele nemovitosti,
stanovuje jednoznačně následující podmínky pro připojení.
Podíl majitele nemovitosti na celé kompletní přípojce bude 19 000,- Kč a tyto finance budou
obci předány na základě darovací smlouvy na rozvoj obce. Realizace vlastní přípojky bude
podmíněna podepsáním této smlouvy a uhrazením příslušné částky. Platbu a podpis smlouvy
je třeba provést do 15. května 2019 a to buď úhradou na obecním úřadě, nebo převodem na
účet obce (údaje jsou shodné jako při placení poplatků).
Ukončení každé přípojky bude v námi vybrané šachtě ihned za hranicí soukromého pozemku.
Další rozvod na soukromém pozemku je v režii majitele nemovitosti. Šachta bude plastová o
rozměrech 40 x 60 cm a vodoměr bude umístěn pod zatepleným víkem, které bude buď
plastové, nebo pevnější pojezdové. Vodoměr umožňuje dálkový přenos, pro jeho odečet tedy
nebude nutné vstupovat do vodoměrné šachty, pouze jednou cca za 6 let proběhne výměna
vodoměru.
Po montáži celé přípojky si uzavřete se společností Vrchlice-Maleč smlouvu o odběru a ta
vám následně namontuje vodoměr. Po zprovoznění vodovodu můžete odebírat vodu a platíte
pouze za odebrané množství. V současné době je cena za 1m3 cca 40,- Kč. Pro úplnost
uvádíme ještě informaci o republikovém průměru roční spotřeby vody, která činí na jednoho
obyvatele cca 40 m3.

Údržbu vodovodních přípojek na veřejné části bude dle zákona provádět provozovatel
vodovodu, tedy VHS Vrchlice-Maleč.
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Z následujícího nákresu je patrné provedení přípojky.
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Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.obec-brambory.cz . Případně
se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě.
pondělí
středa

9:00 – 11:30
9:00 – 11:30

telefon:
email:
web:

327 397 147, 602 288 496
obec.brambory@cbox.cz
obec-brambory.cz

Dne 18. března 2019 od 18.00 hod bude v hostinci Pod Vedralkou veřejná
schůze.

