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Vodovod

Na konci června proběhne kolaudace 1. etapy výstavby vodovodu v obci. V polovině tohoto
měsíce byla vodovodní sít napuštěna, probíhalo proplachování a dezinfekce potrubí. Dále byly
úspěšně provedeny tlakové zkoušky přivaděče a řadů (u vodovodních přípojek budou zkoušky
provedeny v následujících dnech). Probíhají dokončovací práce na vodojemu. Kolaudační
souhlasy k užívání stavby by měly být příslušnými úřady vydány v polovině července. Poté bude
možné začít se na vodovodní sít napojovat.
Postup:
• majitel nemovitosti podepíše smlouvu o dodávce pitné vody na obecním úřadě
• obecní úřad zajistí na své náklady montáž vodoměrné soupravy a vodoměru (pro obec bude
tuto činnost vykonávat spol. Středočeské vodárny, a. s.)
• majitel nemovitosti napojí za vodoměr na své náklady potrubí a zavede si pitnou vodu do
domu (potrubí s pitnou vodou z obecního vodovodu nesmí být propojeno s potrubím, které
přivádí vodu z domovních studní či vrtů)
• úhrada za odebranou pitnou vodu bude probíhat pololetně/ročně na základě vystavené
faktury, podobně jako je tomu u plateb za tlakovou kanalizaci
• vodovodní přípojky u nemovitostí, jejichž majitelé se zatím nechtějí na obecní vodovod
napojit, zůstanou zaslepeny, smlouva nebude uzavírána
V 1. etapě bylo položeno 1,8 km potrubí (přivaděč), 3,9 km potrubí (řady) a dále 93 vodovodních
přípojek. Po kolaudaci se bude na obecní vodovod napojovat celkem 54 rodinných domů.
Náklady na stavbu 1. etapy vodovodu činily 29.022.660 Kč bez DPH, z dotace od Ministerstva
zemědělství ČR bude uhrazeno 18.134.000 Kč, zbytek bude doplacen z rozpočtu obce a případně
z další dotace, o kterou má obec již zažádáno u Středočeského kraje. DPH činí jen za 1. etapu
částku 6.094.759 Kč, tu však obci vrátí finanční úřad, protože jsme se stali plátci DPH. Obci tak
přibyla složitější účetní administrativa, ale zároveň to znamená ušetření velké částky peněz, kterou
bychom jinak museli také uhradit.
Na stavbu dalších etap vodovodu má obec rovněž podánu žádost o dotaci u Středočeského kraje s
tím, že stavět by se začalo na podzim letošního roku.
Pozvánky na akce
Tradiční fotbalový turnaj se bude konat na místním hřišti v sobotu 21. července
❖
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo Hlavno pořádají v neděli 22. července
od 15 do 17 hodin na sále hostince U Sedláčků květinovou výstavu a kuchařskou soutěž na
téma: zeleninové pokrmy (dobroty připravené s použitím zeleniny)

TÁBORÁK
NA KONCI
ŠKOLNÍHO ROKU
Pátek 29. června od 17 hodin na hřišti
Pojďte s námi přivítat prázdniny
a zasoutěžit si
V případě hezkého počasí bude pro děti
připravena pěna
Pořádá obec Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

Za děti si v průběhu akce zodpovídají rodiče
Z akce budou pořizovány fotografie pro prezentaci společenské
činnosti obce na webu a v obecní kronice

