Přípravné práce na výstavbě vodovodu v obci se rozběhly, a proto bychom Vás o jejich
průběhu rádi informovali.
Termíny projektové přípravy a inženýrské činnosti, vedoucí k získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, byly ve Smlouvě o dílo s firmou Voding Hranice stanoveny tak, aby
bylo možné podat včas a v plném rozsahu žádosti o dotace.
V tomto směru jsme jednali se Statním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Krajským
úřadem (KÚ) v Olomouci, abychom zjistili, která z obou institucí nabízí pro obec výhodnější
podmínky spolufinancování.
Prozatím se jako lepší varianta jeví dotace KÚ, který uvolní potřebné prostředky přímo v době
realizace stavby. Není tedy nutné úvěrování, a již samotné schválení dotace je zárukou, že
obec získá finanční prostředky včas a v dojednané výši.
Pokud se podaří zvládnout veškeré projektové a přípravné práce tak, aby obec získala do
konce letošního roku stavební povolení a měla k dispozici všechny potřebné podklady pro
podání žádosti
o dotaci, je reálná šance, že dotace bude začátkem příštího roku poskytnuta a stavba by tak
mohla být ještě na jaře zahájena.
Mezitím je nutné vyřešit jednu komplikaci. Jedná se o nedávno opravenou vozovku v místní
části Pačlavice. Tato stavba se realizovala s podporou dotace ze SZIF, a to s podmínkou, že
dotace musí být vrácena v případě, že dojde vlivem jiné stavební činnosti k znehodnocení
opraveného povrchu vozovky.
V současné době tedy jednáme se SZIF v Praze o podmínkách, za kterých by se mohla
výstavba vodovodu uskutečnit tak, aby nebyly porušeny podmínky poskytnutí dotace na
opravu komunikace.
Od 25.06.2011 budou po dobu asi jednoho týdne v katastru obce provádět geodeti zaměření
budoucí trasy vodovodu.
V této souvislosti vede firma Voding v rámci inženýrské činnosti jednání s firmami, které už na
předpokládané trase mají své sítě, aby se našlo optimální umístění potrubí s ohledem na tyto sítě a
budoucí vodovodní přípojky k jednotlivým objektům v obci.
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