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Skupinový vodovod CHOPOS – co je nového?
Při současném počasí, které je doprovázeno nedostatkem srážek, prohlubujícím se suchem, vysycháním vodních zdrojů, si člověk pokládá otázku, co bude dál? Zlepší se situace, nyní máme sucho, ale v budoucnu bude třeba vody víc?
Sdělovací prostředky, které se opírají o různé analýzy, každého pravidelně děsí a už možná řada lidí si pomalu zvyká na
současný stav. Věřím, že bude lépe, ale výkyvy počasí naznačují, že je třeba se připravit a s ledasčím také počítat.
Brzy uvidíme, jak bylo prozíravé, když se několik obcí dohodlo, že postaví společný vodovod a zajistí tím svému obyvatelstvu dostatek tekutiny, bez které nelze být. Čím dál častěji slýchám otázky, kdy už začneme stavět, kdy budou mít
lidi vodu, jak se mají na připojení připravit, apod. Bohužel dostávám také velmi často otázky od lidí z obcí, které se
mohli do výstavby vodovodu zapojit, ale neučinili tak z ekonomických či jiných důvodů. Škoda.
Nyní tedy k aktuálním informacím
První pololetí 2019 jsme soutěžili zhotovitele stavby. Stavba není vůbec jednoduchá a bylo třeba během soutěže odpovídat na řadu dotazů ze strany uchazečů a oddalovat termín pro podání nabídek. Jen ocenit rozpočet obsahující více
jak 1600 stran plných čísel muselo být náročné. Dne 20. 6. 2019 jsme se konečně dozvěděli nejnižší nabídkovou cenu
ve výši 268,7 mil. Kč bez DPH, což bylo nad veškerá očekávání. Po krátké euforii, která nás postihla těsně po momentu
překvapení, jsme začali spolu se starosty zainteresovaných obcí diskutovat o reálnosti dovedení záměru do zdárného
konce. Jsem rád, že si každý starosta okamžitě uvědomil, že vodu měřit penězi úplně nelze a je nezbytné pro výstavbu
vodovodu najít adekvátní prostředky. Také by bylo pravděpodobně pošetilé očekávat, že by se povedlo v opakované
soutěži získat nižší nabídku. Možná před těmi třemi lety, ale dnes? Podobný problém řeší i jiné obce, které chtějí ledacos postavit a potýkají se již několik měsíců s rostoucím cenami stavebních prací. Tím, že roste ekonomika, rostou také
ceny materiálů a práce. Rozhodně nikdo nechce šetřit na kvalitě, tu budeme do posledního okamžiku hlídat a požadovat.
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SFŽP kontroluje dokumentaci k výběrovým řízením, které byly během tří let vytvořeny. Až bude vše zkontrolováno,
teprve potom můžeme uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Obce si zajišťují pro financování úvěry se splatností 10
až 20 let, připravuje se harmonogram plnění a finanční plán, postupně se projektují domovní přípojky. Nejdál
s přípojkami jsme v Ostředku, následně v Bořeňovicích, Čeňovicích, Teplýšovicích. S projektováním se začalo také ve
Vranově. Vše stihneme vyřídit do okamžiku, než bude zahájena stavba, někde v průběhu stavby.
Obava, kterou jsme měli ohledně slabšího zájmu o připojení na vodovod před třemi lety, se vůbec nenaplnila. Téměř
každý se chce připojit. Je pár lidí (spočetl bych je na prstech jedné ruky), kteří váhají, ale věřím, že si to ještě rozmyslí.
Jednak proto, že to bude v budoucnu dražší a mnohem komplikovanější, také proto, že tomu mohou bránit okolnosti.
Např. nehodláme v době záruky, která poběží po dobu 5 let do hotového díla nijak zasahovat.
Vrátím se tedy k harmonogramu. Stavba bude probíhat po dobu dvou let. V tento okamžik nevím, zda bude zahájena
ještě letos koncem roku, nebo až na začátku příštího. Obce nebudou pravděpodobně chtít zahájit dříve, než od SFŽP
obdrží právní akt, který nám legislativně posílí pocit schválené dotace. Přípojky bude možné realizovat současně
s výstavbou, to už bude na vlastnících nemovitostí, jak se zařídí. Častým dotazem je, kudy povede vodovod. Připomínám, že budou připojeny osady Bezděkov, Bořeňovice, Čeňovice, přes místní vodojem Čakov, přes místní vodojem
Chotýšany, dále Křešice, Mačovice, Mžížovice, Ostředek, přes místní vodojem Struhařov, Tatouňovice, Teplýšovice,
Vlkov, Vranov a Vranovská Lhota. Během výstavby nebo těsně po, dojde také k připojení osady Jezero, pro kterou se
v současné době zpracovává projektová dokumentace.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že zmíněné území bude po dobu dvou let značně rozkopáno. Není vyhnutí, doufám,
že každý pochopí a bude k výstavbě tolerantní. Vodu si z kohoutků pustíme až na konci, pravděpodobně na přelomu
roku 2021/2022 . Čas letí z pohledu lidského vnímání velmi rychle a věřím, že to bude v tomto případě platit obdobně.
Zmínil jsem, že to nebude pro obce levná záležitost. Většina obcí si bude muset vzít úvěr a pravděpodobně na dlouhou
dobu omezit další investice. Někdo má trochu našetřeno, někdo je na tom hůře. Nejvíce financují projekt obce, které
staví celou infrastrukturu, resp. rozvody po obcích, které zde nikdy nebyly. Jejich podíly jsou v řádu desítek mil. Kč.
Např. Vranov cca 35 mil. Kč, Teplýšovice cca 31 mil. Kč. Struhařov se na akci podílí díky rozvodům po Bořeňovicích
a objemu vody, kterou hodlá odebírat, částkou cca 23 mil Kč. Množství odebírané vody a kapacita požadované infrastruktury je druhým faktorem, pomocí kterého se vypočítává spolufinancování. Na všem se již dopředu obce spravedlivě dohodly.
V ceně není připojení Jezera, to se dozvíme až po zhotovení projektové
dokumentace a výběrovém řízení na zhotovitele lokální stavby. Všechny nás čeká spousta práce, na kterou se intenzivně připravujeme.

Koordinátor sociální práce

Během dosavadní činnosti v rámci Centra společných služeb se, mimo jiné, stále častěji ukazovalo, že obce potřebují
poradit i v oblasti sociální práce. Proto na území mikroregionu vznikl projekt „Koordinace sociální práce
v mikroregionu CHOPOS“, který na svou činnost obdržel prostředky z ESF a to na dobu tří let.
Za necelé tři měsíce od začátku projektu, tedy od 1. 6. 2019 využilo služby koordinátora již celkem 43 lidí. Je to daleko
větší zájem, než který byl při přípravě projektu uvažován. V současné době bylo již 25 případů ukončeno a 18 je jich
stále aktivních. Menší polovinu z těchto 18 aktivních případů lze charakterizovat jako dlouhodobější a složitější případy. Službu koordinátora využili lidé celkem z deseti členských obcí z celkového počtu 21 obcí. Podpora byla poskytnuta například v těchto oblastech – krátkodobé poradenství, pracovní uplatnění, dávky hmotné nouze, rodinné vztahy,
alkoholová závislost, problematika oddlužení, hledání vhodné sociální služby, samostatnost a soběstačnost při obstarání základních životních potřeb (např. chod domácnosti, hospodaření s penězi, apod.), omezení svéprávnosti, invalidní důchod.
Do konce roku 2019 je ještě v plánu udělat osvětu o práci koordinátora formou besed v obcích, např. v knihovnách,
klubech důchodců, setkání matek na mateřské dovolené, apod. Koordinátor průběžně spolupracuje s odbory sociálních věcí v Benešově a ve Vlašimi a také i s místními poskytovateli sociálních služeb.

