
občasník pro občany Bítova a Koněprus 
46. vydání - květen 2015 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma 

Vážení spoluobčané, 

 sešel se měsíc s měsícem a 

přicházíme  novým zpravodajem. V 

tomto čísle vás mimo obvyklých rubrik 

seznámíme s financováním stavby 

vodovodu a kanalizace – tomu se 

věnuje Jana Melicharová, s tím jak 

proběhla akce „Ukliďme Česko“ u nás v 

obci (Katka Vacková), co aktuálně 

řešíme na úřadu obce (Petr Kadleček) a 

co nás čeká v nejbližších týdnech. 

Doufáme, že se vám Zpravodaj bude 

líbit a těšíme se na viděnou s vámi na 

některé akci. 

  vaše zastupitelstvo 

Zpravodaj 

Důležitá zpráva z dopravy: 
Z důvodu výstavby kanalizace v obci Koněprusy nebude 
v termínu od 15. 5. 2015 obsluhována zastávka 
Koněprusy – ve vsi. Jako náhradní zastávka bude sloužit 
zastávka Koněprusy, u hřbitova II. Předpokládaný termín 
ukončení je 30. 6. 2015. Pro následující linkospoje bude 
v obci zřízena náhradní zastávka. Ta bude platit pro: 
1. - Spoj 4 na lince 210015 v 7:28 hodin     do Berouna  
2. - Spoj 9 na lince 210015 v 14:44 hodin    do Litně 
3. - Spoj 11 na lince 210026 v 14:44 hodin do Litně 

Sesbíraly se 2t odpadu na černých skládkách a při 
silnicích a cestách v katastru Koněprus a Bítova. 
Sousedé včetně 10 dětí zlikvidovali černé skládky pod 
Bítovem, u Kobyly a u křižovatky k Havlíčkovu mlýnu. 
V rámci úklidu uklidili dětské hřiště. Dále se přistavily 
kontejnery na Bítov a do Koněprus, které byly více než 
bohatě využity. Touto cestou děkujeme všem 
dobrovolníkům za aktivní účast. 
Více informací na: http://www.uklidmecesko.cz 
 

V sobotu 18.04.2014 
se 30 našich sousedů 
připojilo k celostátní akci 
Ukliďme Česko. 
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 Připomínáme povinnost uhradit poplatek za 
popelnice. Termínem je 30. 06. 2015 
 

 Byla schválená nová obecně závazné vyhlášky o 
odpadech č. 1/2015, ve které je zohledněn 
sběr kovů a bioodpadu – více na 
www.koneprusy.cz  
 

 Bítovské okénko: 
Bítovská chasa se za podpory obecního úřadu a 
pod vedením Jirky Červenky ujala opravy místní 
kapličky a výsledek je povzbuzující. Celé 
prostranství chasa vyčistila, kameny upravila, 

 Co nás čeká v nejbližší době: 
 

 31. 05. dětský den 
 04. 06. veřejné jednání zastupitelstva 
 

vystavěla nové 
kamenné 
sloupky, a 
chlapci zasadili 
novou lípu. 
Ještě bychom 
rádi dokončili 
úpravu kapličky 
jako takové 
včetně nové 
stříšky. 

 Čím se zabýváme na úřadu obce: 
 -  nejvíce práce je okolo stavby kanalizace  a 
 vodovodu – stavební výbor se schází  každé 2 
 týdny a zastupitelstvo dostává  pravidelné 
 informace o dění na stavbě 
 - kulturní výbor pracuje společně se 
 vznikajícím Spolkem na vymezení toho,  kdo 
 bude co zajišťovat 
 - koncem dubna proběhla každoroční 
 ministerská kontrola chodu úřadu – letos 
 pouze s minimem zjištěných závad 
 - finanční výbor pracuje na přípravě 
 závěrečného účtu obce 
 - hledáme vhodný model provozování 
 čistírny odpadních vod 
 - v červnu proběhne schůzka kontrolního 
 výboru zaměřená na to, jestli má obec všechny 
 požadované řády a vyhlášky a v jakém jsou 
 stavu 
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Vážení spoluobčané, 
chtěla bych Vás seznámit s hlavní částí rozpočtu na rok 2015, což je kanalizace ČOV (čistírna odpadních vod) a stavba 
vodovodu. 
Pokusím se v níže uvedené tabulce, co možná nejpřehledněji nastínit financování stavby kanalizace, ČOV a vodovodu. 
Smlouvy, které jsou v tabulce uvedeny, bychom rádi zveřejnili na internetových stránkách obce. 
Smlouva na stavbu kanalizaci a ČOV a také smlouva s fondem o dotaci, byly schváleny již minulým zastupitelstvem a 
na celou stavbu byla již uzavřena smlouva – dle výběrových řízení, na jejich zveřejnění také pracujeme. 

Velkým překvapení pro mě byla smlouva s fondem, kdy jsme měli mít na stavbě spoluúčast ve výši 10%, což při 
stavbě za cca 22 mil., o které byla řeč, by nebyl takový problém. Bohužel cena byla udávána bez DPH a bez rezervy. 
Dílo jako takové je v této smlouvě ve výši 30.598.379,- a spoluúčast je téměř 40%. Celkem tedy stavba vyjde na cca 
41,9 milionů korun, naše obec ponese zátěž ve výši Kč 23.504.714,- ,ale k této částce musíme dále připočítat 
homogenizaci silnic, provoz čističky, ukládání do fondu oprav na čističku, údržba kanalizace apod.  
 
Máme jako obec možnost stát se plátcem DPH a nárokovat si DPH zpět, což by mohlo celkové zadlužení obce snížit cca 
o 5 mil. 
 
Náklady obce jsou cca 2.318.380,-/ročně, výnosy 3.236.100,-/ročně což je rozdíl 917.720,- tj. 76.476,- / měsíčně, 
které bychom si mohli max. dovolit splácet. Z tohoto důvodu si myslím, že maximální možná výše úvěrů je 15 mil. 
Nedovedu odhadnout, zda bude dostačující a i z těchto důvodů jsme se rozhodli, že budeme muset začít opravdu 
výrazně šetřit, což již někteří občané kritizují, ale bohužel jinou možnost zatím nevidím. Budeme se i v budoucnu snažit 
získat dotace na vodovod a homogenizaci silnice. 
 
Závěrem snad jen za mě osobně přání, aby stavba kanalizace a vodovodu přinesla očekávaný efekt a byla úspěšně 
dokončena. Jedná se o první takto rozsáhlou investici, kterou obec realizuje. Jejím cílem je celkové zlepšení podmínek 
života v naší obci. Ano, dochází k zadlužení obce. Je to asi i poprvé, co se obec v takovém rozsahu zadlužuje, ale 
s tímto faktem jistě počítala i minulá zastupitelstva, která tímto směrem vykročila.  Byla bych ráda, abychom si tuto 
skutečnost všichni uvědomili. My zastupitelé musíme celou akci dotáhnout do zdárného konce a hlavně finančně uřídit 
a Vás jako občany bychom rádi požádali o porozumění. 
Děkuji Vám      Jana Melicharová 

název Suma celkem v Kč poznámka k sumě             DPH 

kanalizace + ČOV smlouva o dílo 29 081 019 včetně rezervy  5 047 119 

kanalizace + ČOV smlouva o dotaci  30 598 379 včetně DPH   
rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou o 

dotaci 1 517 360 navýšení o projekty a dozory   

přiznaná dotace obci dle smlouvy o dotaci 18 390 065 cca 60% ze smlouvy o dotaci   

naše spoluúčast obce na Kanalizace + ČOV 12 208 314 cca 40% ze smlouvy o dotaci   

přípojky nezahrnuté do smlouvy o dílo 2 290 000 spolufinancování občanů a obce  397 438 

smlouva o dílo – vodovod 6 006 400 druhá etapa bez dotace 

    

1 042 433 

smlouva o dílo – vodovod 

3 000 000 – 

výběr.řízení první etapa- možnost dotace  520 661 

celkem náklad obce  23 504 714 včetně DPH 

zůstatek na účtu obce pře projektem 7 000 000     

předschválený úvěr KB 5 000 000  splátka na 15 let 

chybějící zdroje 11 504 714 

pokud nebude dotace na první 

etapu vodovodu   

další úvěry od KB? 13.000.000 možnost žádat u KB   

celkem zadlužení obce 18 000 000 splátky měsíčně cca 100.000   


