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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Přidělení dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
Dne 13. 8. 2012 obdržela Obec Dunajovice ROZHODNUTÍ č. 09047881-SFŽP o poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Dotace ze SFŽP ve
výši 774 711 Kč, tj. 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši 15 494 224 Kč.
A zároveň Obec Dunajovice obdržela registrační list: název projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.05960
Kanalizace a ČOV Dunajovice. Registrační list je vydán pro výstavbu jednotné gravitační Kanalizace a
ČOV Dunajovice. Po splnění stanovených podmínek bude poskytnuta dotace z Operačního programu
Životní prostředí (EU) ve výši 13 170 090 Kč, tj. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů ve
výši 15 494 224 Kč.
Od 13. 8. 2012 se intenzivně pracuje na předání veškerých dokumentů (faktur, smluv, výběrových
řízení...) potřebných pro uzavření smlouvy o financování stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“.
Předpokládané zahájení stavby – říjen / listopad 2012. Stavba musí být ukončena do února 2014.
Vzhledem k plánovaným stavbám (oddílná kanalizace a oprava vodovodu) je obec nucena pro
doplnění vlastních finančních prostředků na stavbu ČOV uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši 2 000 000,Kč.
Úvěr od ČMZRB, a. s.
Obec Dunajovice požádala Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s. (ČMZRB) o úvěr ve
výši 2 000 000,- Kč na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Úvěr je úročen 2,77 % / rok. Čerpání
úvěru po dobu 2 let, po dvou letech čerpání nastane splácení po dobu 8 let. Předpokládaná roční splátka
ve výši cca 300 000,- Kč.
Obec Dunajovice byla dne 29. 8. 2012 vyzvána k podpisu úvěrové smlouvy.
Oprava vodovodu
Jak již v minulém čísle Dunajovické kachny byli občané informováni, proběhne v měsíci říjnu 2012
oprava obecního vrtu a stavba přípojky elektřiny k vodárně.
Při opravě vrtu bude do vrtu vsazena nová plastová pažnice, mezikruží mezi novou a stávající
ocelovou pažnicí bude vymezeno křemičitým kačírkem, do vrtu bude zavěšeno nové čerpadlo a toto
bude se stávajícím přívodním řadem propojeno novým plastovým potrubím, bude vyměněna zpětná
klapka na přívodním vodovodním řadu, zhlaví vrtu (skruže) bude utěsněno proti vniku povrchové vody
do zhlaví. Ze zhlaví bude vybudováno potrubí pro samovolné odpouštění přebytkové vody ze zhlaví.
Výměna pažnice a čerpadla je plánována na pět pracovních dnů, po tuto dobu bude částečně
omezena dodávka vody do vodovodního řadu v obci. Obecní vrt je jediným zdrojem vody pro
vodovod Dunajovice, tento nejde propojit se žádným jiným zdrojem pitné vody. Během odstavení
vrtu proto bude zásobována akumulační nádrž v budově vodárny cisternami, odkud je voda čerpána do
vodovodního řadu. Předpokládaný denní odběr cca 12 m3 vody pokryje 1 cisterna dovezené vody.
Z těchto důvodů starosta obce žádá všechny odběratele, aby po dobu opravy vrtu omezili odběr
vody (nenapouštěli bazény, nezalévali záhony...). Při běžné spotřebě (vaření, mytí...) by neměli
odběratelé zaregistrovat, že je vodovod opravován.

Před opravou vrtu dojde k odstávce vodovodu na cca půl dne, z důvodu dezinfekce a čištění
akumulační nádrže v budově vodárny.
Upřesnění doby opravy vrtu budou odběratelé informováni na úřední desce obecního úřadu.
Součástí veřejné zakázky na převystrojení vrtu je též výstavba přípojky elektřiny k vodárně. Dosud je
budova vodárny a tím i čerpadlo ve vrtu napojeno na rozvod elektřiny teletníku Dunajovice a elektřina
je přefakturovávána obci. Výstavbou nové přípojky elektřiny bude vodovod Dunajovice nezávislý na
odběru elektřiny od K+K, Břilice – Gigant.
Na opravu vodovodu a vybudování přípojky elektřiny obdrží Obec Dunajovice ve výši 150 000,Kč.
Výstavba oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní část Dunajovice
Dne 10. září 2012 bude zahájena první etapa výstavby oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu.
Do nové kanalizace budou napojeny domy č. p. 6, 84, 1, 71, 78 a 62. Zároveň s touto stavbou bude
přiveden vodovodní řad a přípojka splaškové kanalizace do dvora budovy obecního úřadu č. p. 4 pro
možné připojení obou budov kovárny.
Pro tuto stavbu získala Obec Dunajovice dotaci ve výši 400 000,- Kč od Jihočeského kraje. Stavbu
bude provádět firma Stavby Lišov, vybraná ve výběrovém řízení. Celkové náklady na první etapu této
stavby jsou vysoutěženy ve výši 995 880,- Kč včetně DPH.
Druhá etapa této stavby bude pokračovat až k domu č. p. 99, novostavba na „slověnické silnici“.
Tato etapa je plánována na rok 2013 – 2014.
Setkání s občany – veřejná schůze
Dne 28. září 2012 od 19:00 hod. se koná v sále místního hostince setkání s občany – veřejná
schůze. Program:
- přidělení dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
- oprava vodovodu
- úvěr od ČMZRB
- výstavba oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní část Dunajovice
Všichni občané a majitelé nemovitostí v obci Dunajovice jsou srdečně zváni. Na setkání s občany
budou podrobně probrány výše uvedené body programu.
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR
Dne 12. a 13. října 2012 proběhnou ve volební místnosti Obecního úřadu Dunajovice volby do
Zastupitelstva Jihočeského kraje a zároveň se v našem volebním obvodě budou konat též volby do
Senátu Parlamentu ČR.
Oznámení o volbách bude vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu, volební lístky obdrží voliči do
svých poštovních schránek.
Nohejbalový turnaj
Dne 18. srpna 2012 proběhl závěrečný nohejbalový turnaj roku 2012 v Horním Miletíně mezi
obcemi Dunajovice, Slověnice a Miletín. Družstvo „Dunajovice 1“ se umístilo na 1. místě, družstvo
„Dunajovice 2“ se umístilo na 3. místě. Po součtu bodů družstev družstva obce Dunajovice vyhrála
turnaj jak Miletíně, tak celý ročník 2012 a přivezli si jak putovní pohár, tak pohár za 1. místo.
František Uhlíř

