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Jak jsem průběžně informoval o dění na svazku,
tak i skutečnost, že shromáždění starostů z pověření
zastupitelstev členských obcí rozhodlo o zrušení
,,Svazku obcí ANTOIVÍN DVOŘÁK", se sídlem Vysoká
u Příbramě 128, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
IČ 75104369, dle čl. XXII. Stanov s likvidací ke dni
31, 12. 2017, byla řádně komunikována vůči veřejnosti,
Využryi této příležitosti a dovolím si zrekapitulovat
historii svazktt, abychclm předešli případným nedoro-
zuměním z neinfbrmovanosti.

Meziobecní spolupráce obcí Vysoká u Příbrarně, Na-

rysov, Třebsko a Modřovic započala 1iž pŤed rokem 199B
a výsledkem bylo za\ožení Sdruženi obcí ANTONÍN
DVOŘÁK, konkrétně 13, 10, 1998. Toto sdružení mělo
ve svých stanovách společné činnosti jako ochranu
životního prostředí v zájmovém územi, přípravu
a realízaci vyznamných investičních akcí, koordinaci
obecních úzqmních plánů a územní plánovárrí r, regio-
nálním měřítku, sladbvání zájmt a činností místních
samospráv a propagaci svazku a jeho zájmového území,
Výsledkem společn é činnost i byla zpracov aná rozv ojov á
studie mikroregionu, která poukázala na nutnost řešit
odpadní vody ve členských obcích, Na základě tohoto
podnětu zastupitelstva členských obcí dala projektu
,,zelenoll" a v roce 2009 byly zahájeny projektové práce
na projektu ,,Splašková kanalizace a ČOV Třebsko,
Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov".

Zpracováni zejména majetkoprávních vztahů
na trasách splaškové kanalizace v délce 15,84 kilome-
trů nebyl jednoduchý úkol a trvalo téměř 4 roky,
než projekt dostal právoplatné stavební povolení,
Po získání stavebního povolení v roce 2013 svazek
okamžitě připravoval žádost o poskytnutí dotace,
tak aby ještč využil programové dotační období EU 2007
- 2013, tj za podmínek, na které byl projekt
postaven. Kladné rozhodnutí o přidělení dotace svazek
bohužel neobdržel, ale nikoliv z technicko-ekonomic-
kých důvodů, ale z důvodů lhůt na vyjádření dotčených
orgánů, a svazek nebyl schopen do žádosti
z mnoha povinných dokumentů v termínu dodat,

Svazek i přes tento neúspěch pokračoval v přípravě pro,
jektu pro další výzvu, které se ale v programovém do-
tačním období EU 2007 - 201"3již nedočkal.

A zde byl začátek konce společného projektu
odkana|izování, protože v rámci nového programo-
vého dotačního období 2014 - 2020 došlo k ýrazným
změnárn podmínek, a to zejména v hodnocení

technicko-ekonomické kvality projektů, kde z původ-
ního vyřazovacího kritéria nákladů ve v}ši 130 tis. Kč
na obyvatele došlo k redukci na 90 tis, Kč na obyvatele.
Bohužel projekt byl zejména z důvodů dlouhých tras
přivaděčů na ČOV v nákladu 129,56 tis. Kč a stal se pro
nové podm ínky neakceptovatelný.

Nastalo hledání takové varianty společného odkana-
lizování, která by závazné dritérium nákladovosti
na obyvatele snížila na max. 90 tis. Kč, Jedna z několika
va r i a n t, k te rá s e nabízela, byl a d e ce n t ralizace kanalizač-
ních stok, tj. vybudování více ČOV a tím zkrácení trasy,
nebo přepracování gravitačních stok na tlakové, Řešení
tohoto složitého problému neulehčila ani rnýpověď
z členstvíve svazku obcí, na které se zastupitelstvo obce
Třebsko usneslo k 31, 12.2016. Po tomto zásadním
rozhodnutí obce Třebsko svazek i přes vyčerpání všech
možností nenašel takové technicko-ekonomické řešení,
které by by|o za daných finančních podmínek realizova-
telné, a tak z rozhodnutí zastupitelstev všech členských
obcí byl společný projekt odkanalizování dne
30. 1 1 ,2a16ltkončen.

Na základč ukončení společného projektu, ktery za
roky příprav stál členské obce nespočitatelné množství
času všeclr zúčastněných a v součtu vyšel všechny obce
dohromady na 4 447 222,20 Kč, svazek ke dni 10. 8,

2018 vypořádal veškeré své závazky a pohledávky,
vypořádal majetk<lvě členské obce a ukončil svou
činnost, Te nto výsledek je jasným důkazem, že volební
a jiná definovaná období jsou příliš krátká na to,
aby se projekty tohoto rozsahu daly úspěšně připravit
a realizovat.

Závěrem chci všem, kteří tomuto projektu obětovali
svůj čas a úsilí, z celého srdce poděkovat, protože byl
odveden obrovský kus profesionální práce. Zároveřl se
omlouvám za to, žejsem nebyl schopen tento společný
projekt dotáhnout do úspěšného konce, A protože se
nyní bývalé členské obce nacházejíve velice podobné si-
tuaci - mají rozpracované samostatné projek§ odkana-
lizován| podaly žádosti o dotace a opět pŤicházejí
komunální volby, které obmění obsazení zastupitelstev.
Všem kandidátům tedy přeji hodně úspěchů ve volbách
a přeji si, aby našli pochopení pro práci siných před-
chťrdců, poučili se z jejich chyb a rozpracované projekty
úspěšně dotáhli do konce.

Zdeněk Strnad, starosta obce a poslednípředseda
Svazku obc( ANT2NÍN DV)ŘÁK

UrcoNčENí člNNosTI §vRzru oBcí ANTONÍN nvoŘÁrc


