Informace pro občany
V roce 2007 schválilo zastupitelstvo Městyse Bojanov podání žádosti na ČOV a kanalizaci
v Bojanově a Horním Bezděkově, která byla zaslána na Státní fond životního prostředí.
Administrativa celého projektu a podkladů pro stavební povolení trvala do roku 2014. Dne 23. 9.
2014 Státní fond životního prostředí vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace. V témže roce Krajský
úřad Pardubického kraje poskytl Městysu Bojanov dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace ve výši
9.000.000,- Kč. Dne 4. 2. 2015 na mimořádném zasedání zastupitelstva schválili zastupitelé Městyse
Bojanov uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na ČOV a kanalizaci v Bojanově a Horním Bezděkově.
ČOV a kanalizace v číslech:
dotace OPŽP - část Fond soudržnosti EU
dotace OPŽP - část SFŽP
vratná DPH a již zaplacené náklady
dotace Pardubického kraje
Městys Bojanov hradí z vlastních prostředků
CELKEM

33 559 626 Kč
1 974 096 Kč
10 000 958 Kč
9 000 000 Kč
1 374 649 Kč
55 909 328 Kč

Dále bylo schváleno, že kanalizační přípojky vedoucí po obecních pozemcích budou hrazeny
z obecního rozpočtu. Ve výběrovém řízení na zhotovitele kanalizačních přípojek zvítězila společnosti
INSTAV Hlinsko s.r.o. s částkou 3.482.415,- Kč bez DPH. Tato částka bude hrazena z úvěru, o který
Městys Bojanov zažádá.
Vzhledem k tomu, že přípojky nacházející se ve veřejné části jsou hrazené z rozpočtu obce, musí
si majitel připojení nemovitosti ke kanalizačnímu řádu a výstavbu přípojky pořídit na své náklady.
V revizní šachtě je vývod DN 150 (průměr 150 mm), na který budou připojovány soukromé části
kanalizační přípojky. Majitelé nemovitostí mají mnoho možností, jak si kanalizační přípojky vystavět:
a) svépomocí,
b) nebo využít služeb společnosti INSTAV Hlinsko s.r.o. – telefonní kontakt na stavbyvedoucího
pana Josefa Holuba – 725 601 955,
c) anebo využít nabídky Josefa Tuzy mladšího na výkopové práce 400,- Kč za hodinu včetně DPH
– telefonní kontakt 777 087 529 nebo 725 440 827.
Městys Bojanov nabízí možnost hromadné objednávky a nákupu kanalizačního potrubí a kolen
na kanalizační přípojky. Do 25. 8. 2015 je možné učinit objednávku materiálu na Úřadu městyse
Bojanov. Projektová dokumentace domovních přípojek Vám bude na základě Vaší žádosti
poskytnuta přímo na úřadu městyse, popř. ji lze zaslat emailem. Žádost můžete podat osobně na
úřadu nebo ji zaslat emailem na adresu starosta@bojanov.cz.
Nabídka kanalizačního potrubí včetně příslušenství firmy INSTAV Hlinsko s.r.o.:
Kanalizační potrubí PVC KG SN4 DN160
1m x 90 Kč bez DPH
Koleno KG DN160 / 15°
1 ks x 49 Kč bez DPH
Koleno KG DN160 / 30°
1 ks x 50 Kč bez DPH
Koleno KG DN160 / 45°
1 ks x 53 Kč bez DPH.
Předpokládaný termín připojování na kanalizační stoku je stanoven na přelomu měsíce září 2015
a října 2015, kdy dojde k zahájení zkušebního provozu čističky odpadních vod.

Vodné a stočné :
Jelikož bylo během zahájení výkopových prací na kanalizaci zjištěno, že část vodovodního
potrubí je v havarijním stavu, bylo rozhodnuto o opravě hlavního vodovodního potrubí. Renovaci
provedla společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která nabídla opravit potrubí za nejnižší
částku, a to ve výši 1.961.954,- Kč bez DPH.
Zastupitelé Městyse Bojanov na veřejném zasedání dne 27. 5. 2015 schválili, že od 1. 8. 2015 se
změní cena vodného. Bude zrušena stávající sleva na prvních odebraných 60 m3 na obyvatele, kterou
nelze žádným právním předpisem podložit, a cena vodného bude stanovena na 16,- Kč bez DPH za
1 m3 (18,40,- Kč s DPH). V letech minulých nedocházelo k úpravám ceny vodného, a tak vznikl
nedostačující rezervní fond na opravy. Za posledních 10 let bylo do fondu vybráno pouhých
448.488,80,- Kč, což ani zdaleka nepokrylo náklady vynaložené na nezbytné opravy hlavního
vodovodního potrubí (viz částka za opravu). Dle nových informací z různých dotačních míst je
zřejmé, že na rekonstrukci vodovodu nebudou v budoucnu poskytovány žádné dotace. Provozovatel
je navíc povinen (mimo jiné dle zákona o vodovodech) hradit opravy vodovodu z rezervního fondu.
Z výše uvedených důvodů se zastupitelé rozhodli pro sjednocení a úpravu ceny vodného, jejíž výše
vychází z předpokládaných výpočtů. Zájemci o vodoměr si jej mohou zakoupit na Úřadu městyse
Bojanov za částku ve výši 400,- Kč s DPH. V případě, že si někdo nebude pořizovat vodoměr, bude
mu stočné vypočteno dle platných norem.
Cena stočného vychází z finanční analýzy, která je závazná po dobu 10 let a je schválena
poskytovatelem evropské dotace. Po tuto dobu je nutné se v rozmezí dané finanční analýzy
pohybovat. Zastupitelé respektující závaznost dané analýzy rozhodli o ceně stočného 32,- Kč bez
DPH za 1 m3 (tj. 36,80,- Kč s DPH).
Zastupitelé stáli před otázkou, zda se stočné bude vybírat již od srpna 2015, což byl původní
záměr. Po důkladném zvážení, vědomi si časových i technických problémů s připojováním
jednotlivých nemovitostí, zastupitelé rozhodli, že stočné bude vybíráno až od měsíce srpna 2016.
Vodné a stočné se bude platit zálohově a jednou ročně dojde k vyúčtování.
Co se týče odebrané vody, která se zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace (zalévání,
čerpání vody do bazénu), její množství musí být prokazatelně vyšší než 30 m3 ročně. V případě, že
takové množství někteří obyvatelé odeberou, nabízí se možnost namontovat venkovní zálivkový
vodoměr. V případě, že výše uvedená podmínka nebude splněna, bude se k vodnému přičítat stočné.

V případě dalších dotazů se obraťte na Úřad městyse Bojanov.

Kontakty:
starosta Milan Michálek – 725 091 029, starosta@bojanov.cz
úřad - 469 675 208, bojanov@bojanov.cz

