Informace k předpokládané výstavbě kanalizace v obci Sýkořice
Obec Sýkořice se již několik let snaží o vybudování kanalizace v obci. Vzhledem
k tomu, že zahájení stavby se jeví jako velmi reálné, dovolujeme si Vás ve
stručnosti informovat o předpokládané akci. Celková cena na vybudování
kanalizace byla vysoutěžena za 72 221 483,32 Kč bez DPH + 15 166 511,50Kč
DPH, tj. celková cena 87 387 994,82 Kč. Jako zhotovitel vyhrálo sdružení firem
pod názvem „ Společnost Sýkořice“ - f. EVT Stavby s.r.o. a Geosan Group a.s.
Doba ukončení celé akce je ve smlouvě 620 dní od předání staveniště.
Financování projektu je z dotace ze SFŽP a vlastní prostředky. Dotace je
předpokládaná ve výši 37 000 000,- Kč, zbytek musí obec dofinancovat
z vlastních zdrojů. Dotace se nyní administruje na SFŽP a je přislíbeno její
konečné přidělení a podepsání smlouvy v září 2019. Podmínkou dotace je
výstavba ČOV ve Zbečně. Na 10 000 000,- Kč je uzavřena smlouva ČS o
poskytnutí úvěru. Z účtu obce Sýkořice a příspěvku za napojení na kanalizaci od
všech účastníků / tj. celkově cca 36 000 000,- Kč / musí být celý projekt
dofinancován.
V rámci kanalizace – připojení neveřejných částí, obec nechala zpracovat na
vlastní náklady projektovou dokumentaci se stavebním povolením pro všechny
nemovitosti, které je možné v této době připojit.. Částka činní 1 000 000,- Kč a
provádí ji f. Projekty Fiala již od června 2019. Tato cena není zahrnuta do
celkové ceny za kanalizaci. Získání dalších finančních prostředků je v jednání
s Krajským úřadem – příspěvek je zatím schválen ve výši 1 250 000,- Kč.
27.8.2019 proběhla schůzka na OÚ Sýkořice za přítomnosti zhotovitele
stavby jak Sýkořice tak Zbečna, technický dozor stavby a manažer projektu.
Výstavba kanalizace Sýkořice je podmíněna výstavbou ČOV ve Zbečně. Obec
Zbečno předpokládá začátek výstavby, tj. předání staveniště bude 1.10.2019.
V návaznosti na zahájení stavby ve Zbečně a dodání harmonogramu prací, začne
zhotovitel EVT Stavby připravovat harmonogram prací na kanalizaci Sýkořice a
k převzetí staveniště. Přesný termín zatím nebyl stanoven. Informace o zahájení
stavby a harmonogramu prací budou všichni včas informováni.

