Pár slov starostky 4 – o dotacích
Vážení spoluobčané,
dnešních pár slov se týká projektů, které jsme připravovali od dubna minulého roku.
Nejdůležitější akcí pro nás byla (a stále je) výstavba vodovodu a proto se k tomuto tématu vyjádřím
trochu obšírněji:
Během sedmi měsíců se nám podařilo získat nejen stavební povolení, ale i vypracovat a včas
odevzdat žádost o dotaci z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury
Olomouckého kraje. Žádost měla všechny náležitosti, splňovala veškerá kritéria pro udělení dotace a
byla navíc podložena rozbory vody z různých částí obce, z nichž ani jeden nesplnil požadavky na
pitnou vodu. Vzhledem k uváděným závažným skutečnostem jsem se tedy domnívala, že nás Rada
KÚ, a to i s ohledem na nízký rozpočet obce, podpoří. Odbor životního prostředí a zemědělství, který
připravuje podklady pro rozhodnutí Rady KÚ a poté pro hlasování Zastupitelstva Olomouckého kraje,
naši žádost o dotaci doporučil - viz příloha.
Přesto jsem však v minulých dnech z KÚ obdržela Sdělení o neposkytnutí dotace - viz příloha.
Co k tomu dodat: Na dotaci není právní nárok a Rada a Zastupitelstvo OK se v letošním roce rozhodly,
podpořit převážně výstavbu kanalizace – viz příloha. Ihned po prvém jednání Rady OK, ještě před
hlasováním Zastupitelstva OK, jsem navštívila náměstka hejtmana, pana Horáka, který mi řekl, že je
málo peněz a naše obec není jediná bez pitné vody…
Jak tedy dál? Tento dílčí neúspěch nesmí být důvodem k tomu, abychom v našem úsilí polevili. Všemi
dostupnými prostředky se budeme i nadále snažit získat na projekt zdroj financování. Tento odklad
taky využijeme na zpracování studie odpadních vod a poté případně na přípravu projektu kanalizace.
Nedostatek financí ve veřejné správě bude zřejmě i v budoucnu důvodem k tomu, že budou
upřednostňovány komplexní projekty “voda/kanalizace“. Vedle platného stavebního povolení na
výstavbu vodovodu chceme tedy získat i stavební povolení na výstavbu kanalizace a najde-li se
v budoucnu dotační titul společně s vodovodem, budeme připraveni i na tuto alternativu.
Další možnosti ke získání finančních prostředků pak jsou:
1. Dotace Ministerstva zemědělství /tzv. národní peníze/. Zde je bohužel příjem žádostí dočasně
zastaven. Na ministerstvu mi však bylo doporučeno, sledovat aktuální výzvy, že snad ještě na
konci roku bude jedna možnost čerpání dotací pro malé obce otevřena.
2. Žádost na SZIF/evropské peníze/ - tento úřad přijímal v minulých letech žádosti vždy k říjnu. Zde
mi bylo sděleno, že není prozatím jasné kdy, nebo zda vůbec, bude dotační titul vyhlášen.
3. Znovu žádat o stejnou dotaci KÚ Olomouc z Fondu pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury
na rok 2013.
4. Ministerstvo životního prostředí poskytovalo do dubna t. r. dotace na společnou výstavbu
vodovodu a kanalizace pro větší obce. Zde zjistím podmínky, za jakých bude dotace udělována
v příštím období, a bude-li to možné, pokusíme se i v tomto programu naši žádost uplatnit.
Všechny uvedené možnosti budeme samozřejmě bedlivě sledovat a analyzovat, případně necháme
zpracovat další potřebnou dokumentaci tak, abychom byli schopni dle situace požádat o novou
dotaci tam, kde to bude nejrychlejší a, s ohledem na naše finanční možnosti, nejschůdnější.

Druhým naším projektem, na který jsme žádali o dotaci, je výstavba dětského hřiště.
Zde jsme byli, podle neoficiálních informací z webových stránek MMF, úspěšnější. HŘIŠTĚ PRO
RADOST, jak jsem projekt nazvala, je v seznamu podpořených projektů. Naše obec tak získala na jeho
výstavbu dotaci. A protože se při realizaci počítá s výraznou pomocí občanů, může vzniknout
poměrně velkorysé dětské hřiště. Těším se, že se s Vámi při jeho výstavbě potkám.

Přeji vám pohodové dny.
V Lazníčkách, 11.5.2012

Dagmar Kubzová, starostka

