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Brigáda Spolku - 10.10.015 od 14:00 - zapojení do
celostátní akce 72 hodin, která bude zaměřena na
vybudování další komunitní místnosti v bývalé škole.
Místnost bude sloužit jako sklad. Dále pak pomoc při
vybudování přístřešku nad pecí na dětském hřišti,
úklid okolí školy a dětského hřište a úklid společných
prostor a chodeb ve škole. Pomocníci vítáni.
 Čím se zabýváme na úřadu obce:
- stále je nejvíce práce se stavbou vodovodu a
kanalizace. Blíží se kolaudace a stavební výbor v
čele s Mírou Sudíkem odvádí veliký kus práce
- obec poměrně úspěšně prošla 07. 09. kontrolu z
nadřízeného správního celku.
- finanční výbor pod vedením Jany Melicharové
připravuje účetnictví na velikou změnu – obec se
stane plátcem DPH
- kulturní výbor společně se vzniklým Spolkem
připravil bohatý kulturní podzim
- v říjnu proběhne schůzka kontrolního výboru
zaměřená na správnost vedení smluv a jejich
plnění

Vážení sousedé,
po teplám a suchém létě k vám opět
přicházíme se Zpravodajem, ve kterém
se budeme věnovat tomu, co se událo a
co nás v nejbližší době čeká.
Hlavní zpráva se týká stavby
kanalizace a vodovodu. S jejím
průběhem vás seznámí Míra Sudík a
Jana
Melicharová.
Pravidelného
společenského a kulturního okénka se
zhostila Katka Vacková a o aktuálním
dění v chodu úřadu vás bude
informovat Petr Kadleček.
Doufáme, že se vám Zpravodaj bude
líbit.
vaše zastupitelstvo

 Co probíhalo:
Jednou z posledních předprázdninových akcí
byl 1. ročník turnaje v petanque, který
pořádali hasiči. Akce se za příznivého počasí
vydařila, večerní opékání pašíka mělo
správnou atmosféru a účast byla hojná.
Všechna 3 vítězná místa zůstala v rukou žen.
Nabízí se úvaha, kdo umí lépe vzít koule do
ruky……..
 Co nás čeká v nejbližší době:
Podzim je v naší obci již tradičně velmi pestrý co do kulturních i společenských akcí. Přinášíme
tedy přehled těch, které nás čekají v nejbližší době.
Největší událost podzimu – nezapomeňte se přidat ! Kachní hody, mastné brady,
úsměvy od ucha k uchu….. KONĚPRUSKÉ POSVÍCENÍ !
 Další události jen krátce:
- 28.10. - lampionový průvod. Začátek je
v 17:30 hod. v místní kapli. Po úvodním
slovu paní farářky Adamové se
lampionový průvod vydá ke kapličce,
kde vzpomeneme založení našeho
státu
- 7.11. od 17:00 hod. divadlo Za vodou.
Představení Klášterní tajemství slibuje
velikou zábavu.
- 11.11. – příchod sv. Martina
- 12.11. – zájezd do Polska
- 21.11 předAdventní trhy a divadlo pro
děti, vánoční spirála, dílničky….
- 5.12. ve 14:00 hod. - setkání důchodců
a vítání nových občánků

Milí a trpěliví spoluobčané,

přiblížil se konec září a to je čas, kdy jsme mluvili o tom, že bude ukončena výstavba kanalizace,
ČOV a vodovodu. To se v podstatě podařilo, chybí jen dodělat část přípojek, jak vodovodních tak
kanalizačních a položit finální vrstvu asfaltu na silnici v průtahu obcí.
K pokládce by mělo dojít od úterý 29.9.2015 do pátku 2.10.2015. V souvislosti s tím bylo požádáno
na fond o prodloužení stavby do konce října 2015. V současné době firma, která dodává technologii pro
ČOV, dokončila montáž a provádí funkční zkoušky jednotlivých částí zařízení, které měly skončit
25.9.2015. Podle výsledku zkoušek bude na kontrolním dni 29.9.2015 rozhodnuto o dalším postupu
převzetí ČOV.
V závěru října by měla proběhnout kolaudace hlavního kanalizačního řádu a ČOV. Ve chvíli, kdy bude
ČOV zkolaudovaná a funkční, budou občané vyzváni, aby se odpadním potrubím ze svých domů napojili
na připravené odbočky z hlavního řádu. Dřívější napojení v žádném případě není možné ! Dále
není možné, aby do splaškové kanalizace byla svedena dešťová voda.
V souvislosti s pokládkou asfaltu nebude od 29.9.2015 od ranních hodin (asi od 7.00)
průjezdná obec. Celá obec nebude průjezdná až do pátku 2.10.2015. Po celou tuto dobu nebude
vůbec možné po obci jezdit !
V současné době probíhá projektová příprava úpravny vody pro obecní vodovod.
Ještě jednou zastupitelé obce děkují občanům za trpělivost při výstavbě, která se svým rozsahem,
náklady a časem zhotovení nedá srovnávat s žádnou jinou již realizovanou stavbou v obci.
Za stavební výbor : Sudík Miroslav

Upozornění pro občany !
V poslední době v naší obci byli zástupci firmy Comfort Energy. Upozorňujeme občany, že správa
plynoměrů a elektroměrů je vždy v kompetenci distributora. Přikládáme komentáře odborníků.
KOMENTÁŘ jednoho z distributorů:
"Energetická zařízení jsou dle zákona umístěna tak, aby k nim provozovatelé distribuční soustavy měli
neomezený přístup (elektroměry, plynoměry). Pokud se tedy někdo dožaduje vstupu do domácnosti za
účelem kontroly těchto zařízení, je to signál k ostražitosti. V tomto případě není vůbec od věci zavolat
Policii České republiky (pokud chce být člověk opravdu důsledný), která tuto osobu prověří
(legitimuje), nebo se dotázat na zákaznické lince svého distributora, zda provádí v daném místě
jakoukoliv kontrolu."
Jak se bránit nekalým praktikám
Nezaškodí zopakovat základní zásady, jak jednat s podomním obchodníkem.
1.nechte si předložit všechny relevantní informace, tedy text smlouvy, obchodní podmínky a platný
ceník.
2. po prodejci vždy požadujte, aby se představil a řekl, koho zastupuje. Pokud se obchodník
představí jako zástupce vašeho stávajícího dodavatele, pak si vše ověřte telefonicky. Smlouvu
i obchodní podmínky pečlivě čtěte, nenechte se tlačit k okamžitému podpisu (tak se seriózní obchodník
nechová).
3. neukazujte staré faktury – váš stávající dodavatel je zná a nový dodavatel je znát nepotřebuje.
(Prodejci požadují staré faktury, aby z nich mohli opsat údaje, pak stačí jen podpis a možná ani nevíte,
že jste změnili dodavatele.)

Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vás seznámit s dalším finančním vývojem stavby kanalizace a ČOV (čistírna odpadních
vod) a stavbou vodovodu. Do tabulky jsem dala základní údaje o financování stavby.
suma v Kč dle
smlouvy vč.
Název akce
DPH
Kanalizace+ČOV smlouva o dílo
30 598 379
Přiznaná dotace
18 390 065
Smlouva na přípojky
2 910 533
Smlouva na vodovod 1. etapa
3.760.587
Smlouva na vodovod 2 etapa
6.006.400
Náklady
ČOV
Náklady
Náklady
Náklady

poznámka k sumě
Zatím čerpáno 11.890.989,Zatím uhrazeno občany 673.000,Přislíbena dotace ve výši cca Kč 3 mil.
Cena obsahuje homogenizaci části vozovky

obce na kanalizaci a
obce vodovod
přípojky
obce celkem

zůstatek na účtech obce
úvěr KB
Doplatek z dotace
Smlouva o půjčce VČS
Celkem příjmy
Rozdíl příjmu a výdajů

12 208 314 spoluúčast
6 766 987 1 a 2 etapa po odečtení dotace 3 mil.
2 910 533 Bez příspěvku občanů (možná dotace)
21 885 834
2.236.032
5 000 000 Předschválený úvěr
6 499 076 Doplatek z přiznané dotace
4 500 000 Půjčka o VČS 2,5% úrok
18 235 108
3 650 726

V tabulce je zmíněna dotace na vodovod, o kterou jsme žádali a která nám zatím ústně byla
přislíbena. Současně se pokoušíme získat dotaci i na homogenizaci vozovky a přípojky.
Další jednání byla vedena i s VČS, který nám poskytl půjčku ve výši 4,5 mil. Dále také počítáme
s vrácením DPH, až se obec stane plátcem. Tady přesné číslo vratky zatím nemáme, část DPH se
bude muset vrátit fondu, který nám zatím hradil náklady vč. DPH.
Již nyní je z tabulky jasné zadlužení ve výši Kč cca 13 mil. V minulém čísle občasníku jsem již
zmiňovala, že počítáme se zadlužením obce min. ve výši cca 18 mil. což se ukazuje, stále jako
reálné, protože v celém projektu bohužel nebylo počítáno s tím, že bude nutno vybudovat novou
studnu a úpravnu vody. Zastupitelstvo se snaží udělat kroky (žádosti o dotace a plátcovství DPH),
aby tuto částku snížily.
Na závěr snad jen konstatování, že tuto akci bychom bez dotací a zadlužení obce bohužel nikdy
nezvládli. V dnešní době se zadlužování obcí stává součástí jejich rozvoje. Podle mého názoru
bychom měli být opatrnější při dalších rozhodování, které s tímto souvisejí.
Čeká nás ještě uvedení čističky odpadních vod a také vodovodu do provozu. Budeme se snažit,
aby celá akce byla úspěšně dokončena a abychom mohli být pyšní na to, že v naší obci je zase o
něco čistěji a příjemněji. Stavba kanalizace a vodovodu, ale také nové vozovky nám všem usnadní
život v naší obci.
Děkuji Vám
Jana Melicharová
www.koneprusy.cz

