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Dobrý den,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přistupu
zodpovězeni následujich otázek:

k informacim Vás žádám o

1) Jaký je celkový rozpočet na čističku Čachrov a kolik z toho ma být dotace?
2) Jaké jsou předpokládané provozni náklady čističky a existuje něco jako
kalkulace stočného ?
3) Jaké jsou náklady na metr připojky a jak bude hrazeno připadné připojeni?
4) Pokud dotaci Čachrov nedostane jaké jsou záložni plány, neni řešenim přispět
na indivividuálni čističky?
5) Existuje kalkulace potrubniho svodu do jiné obce např.Běšin nebo Strážova ?
6) Existuje nějaká technická zpráva popisujici současný stav/problémy čističky
na Javormé ?
7) Jaké jsou provoz ni náklady čističky na Javorné ?
B) Je možné poskytnout současný projekt Čachrovské čističky k odborné
oponentůře ?

Děkuji a zůstám s pozdravem
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CACHROV
tel., fax: 376 399 838
IČO: 00255319
e-mail: obeccachrov@iol.cz

Vyřizuje
J. Kocurová

Čachrov
5.11.2012

Věc: Sdělení k Vaší žádosti ze dne 9.10.2012

1) Celkový rozpočet na čističku dle projektu je 55 000 000,- Kč, dotace by činila cca 78 %
ze způsobilých nákladů - cena bez DPH (DPH je nezpůsobilý výdaj, platíme sami).
2) Předpokládané provozní náklady dle projektu jsou 578000,- Kč ročně, kalkulace stočného
není provedena, při spotřebě 10000 m'za rok (spotřeba za rok 2011) by byly náklady 57.80 Kč
na 1 m'.
3) Náklady na metr přípojky v projektu nejsou řešeny a hrazení připojení nebylo řešeno.
4) Příspěvek na individuální čističky je jedno z možných řešení situace.
5) Kalkulace potrubního svodu do jiné obce neexistuje.
6) Účinnost čističky na Javomé bude vypočtena letos ke konci roku podle výsledků z
odebraných vzorků.
7) Provozní náklady čističky na Javomé byly v roce 2011 197431,- Kč.
8) Projekt je duševním majetkem Vodohospodářského podniku a.s., nesmí být použit a kopírován
třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného povolení VP a.s.

Jana Kocurová
starostka městyse Čachrov
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