P REZENTACE PROJEKTU
VÝSTAVBY KANALIZACE A

ČOV V P ŘIŠIMASECH
Slavnosti svatého Petra a Pavla

Objekt nové veřejné kanalizace v obci Přišimasy, odvádí odpadní vody
do navrhované ČOV. Velikost ČOV Přišimasy byla stanovena na 1400 EO.
Součástí stavby je síť gravitačních kanalizačních stok, doplněná řady
tlakové kanalizace tam, kde není možné napojení do gravitační stoky, dále
uliční čerpací stanice tam, kde není příznivý sklon terénu pro gravitační
vedení a výtlačné řady. Napojení jednotlivých objektů je řešeno pomocí
odbočných přípojek. Do navržené kanalizace nejsou svedeny dešťové vody.
V obci jsou z důvodu spádových poměrů navrženy čerpací stanice ČS1, ČS2,
ČS3

Bc. Šárka Rumanová – starostka obce
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Prezentace projektu výstavby kanalizace a ČOV
v Přišimasech
Slavnosti svatého Petra a Pavla
Vážení spoluobčané,
vítám Vás na tomto slavnostním dni, na který jsme všichni již mnoho let čekali. Je mi ctí, že mohu dnes oficiálně
ukončit projekt realizace výstavby kanalizace a ČOV. Tento projekt začal vznikat už před 11. lety, kdy byla vyhlášen
veřejná soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. V roce 2011 se podařilo získat stavební povolení. Chybělo už
jen získat dotaci na realizaci. Povedlo se to až v roce 2014 a volební období jsme začínali s velmi náročným úkolem, a
to nejen vybrat zhotovitele stavby, ale i provozovatele a vůbec splnit veškeré podmínky poskytovatele dotace MZe.
V červnu 2016 proběhlo společné setkání v sokolovně, abychom Vás seznámili s průběhem stavby. V té době jsme
netrpělivě čekali na potvrzení dotace. To se nám podařilo získat 1.7.2016 a už nic nebránilo spustit výstavbu. Nikdo
v té době netušil, co všechno máme před sebou.
Hned v počátku nás čekal zásadní problém, a to byla skála. I přesto, že byl vypracovaný geologický průzkum, tak
v části od hřiště ke kostelu ji nebylo možné i s ohledem na statiku domů zdolat. Proto bohužel v této části muselo
dojít ke změně tuto lokalitu odkanalizovat tlakově. Celkově nám skála způsobila navýšení o více než 4 mil, proto
bylo více než půlroční období nervů, zda se podaří dotaci navýšit.
Celkové náklady na výstavbu kanalizace vzrostly: 80 495 171 Kč. Z celkové ceny díla jsou uznatelné náklady:
71 229 000 Kč ( z této ceny máme vypočítanou výši dotace 65%- zahrnuje hlavní stoky a ČOV)
Z celkové ceny díla jsou neuznatelné náklady: 9 266 171 Kč ( tato částka je financována z rozpočtu obce- zahrnuje
přípojky a stoky, které vedou k nemovitostem bez č.p.)
Dotace poskytnutá MZe na akci/projekt v minulých letech: 46 299 000 Kč. Výše spoluúčasti obce na spolufinancování
uznatelných nákladů: 24 930 000 Kč
Celková výše spoluúčasti obce spolu s neuznatelnými náklady: 34 196 171 Kč.
Obec tuto částku financovala prostřednictvím úvěru: 25 000 000 Kč. Finanční prostředky vybrané od občanů formou
darů: 4 825 000 Kč. Dotace poskytnutá Středočeským krajem na akci/projekt v minulých letech: 2 000 000 Kč a o
rok později se podařilo získat dalších 1 555 000. V těchto částkách nejsou zahrnuty výdaje, které se stavbou souvisí
např. výdaje za PD pro přípojky občanů, za revizní šachty a příspěvky, které obec poskytovala občanům na pořízení
čerpací jímky. Dále pak výdaje na dozor BOZP, AD a TDI.
Kromě toho jsme po celou dobu výstavby řešili povrchy. V rámci kanalizace měl být proveden povrch jen v polovině
vozovky a snahou obce bylo přesvědčit KSÚS, aby zafinancovali druhou polovinu vozovky. Nebylo to vůbec snadné
Předcházelo tomu několik jednání nejen s ředitelem KSÚS, ale i s krajem, který jim uvolňuje prostředky na
realizaci. To byl jeden z důvodů, proč jsme souhlasili s posunutím termínu konečného dokončení. Sice jste všichni
Těch věcí, které se během stavby řešilo bylo mnoho a kdybych Vám je tu měla popisovat, tak bychom tu byli dlouho.
Důležité je, že jsme to všechno společně zvládli a za to i Vám patří velké dík. Můžeme být na sebe pyšný, že i my už
patří mezi moderní obce s ohledem na životní prostředí.
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