Vážený pane ………………
obracím se na Vás jako starostka obce Rokytňany, okres Jičín.
Naše obec leží na hranici kraje a za “totality“ to byla tzv. „zániková obec“, kde žilo 75 občanů,
většinou důchodců. Po roce 1990, kdy jsme se stali samostatnou obcí, se obec začala obec rozvíjet.
Nyní máme 112 občanů, z toho skoro 30 dětí do 18 let. Začaly se zde stavět nové rodinné domy.
Kromě toho je zde značný počet rekreačních objektů obydlených celoročně (jsme na hranicích
Českého ráje).
Máme ale velký problém. Pro nás, bez pomoci ostatních, prakticky neřešitelný – nedostatek vody.
Za poslední suchá léta poklesla hladina spodní vody a tak došlo k vyschnutí studní. Navíc voda ve
stávajících studních je kontaminovaná zátěží zemědělské výroby z minulých let. Tato voda není svojí
kvalitou vhodná pro další použití. A tak si občané pitnou vodu dovážejí, či nosí ze soukromé studny – i
tady jsme museli omezit odběr na 10 litrů na osobu a den. Každý rok je to horší a horší. Dlouhodobý
nedostatek pitné ale i užitkové vody je největší problém naší obce. Naši obyvatelé tak musí žít
v podmínkách, které jsou pro starší generace jiných obcí jen vzpomínkou. Mají stálý nedostatek pitné
vody ale i užitkové, kterou musí do svých domácností dovážet, což jak jistě chápete, neodpovídá
dnešním standardům ani pro život na venkově.
V novém zastupitelstvu po volbách v roce 2014 jsme začali hledat možnosti, jak tíživou situaci vyřešit.
Vzhledem k tomu, že poklesem hladiny spodních vod vyschly i všechny prameny, dohodli jsme se se
sousední obcí Dětenicemi na možnosti napojení na jejich stávající vodovod.
Obec Rokytňany zajistila čerpací zkoušku pramene pro Dětenice, která prokázala dostatečnou
vydatnost pramene i pro potřeby naší obce. Následně jsme zahájili projektovou přípravu. V současné
době máme platné územní a stavební povolení na stavbu vodovodu a dokončený projekt
vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Co nám však brání v realizaci díla, jsou finanční
prostředky na realizaci této stavby.
Roce 2019 bude provedena rekonstrukce silnice II/280, která vede přes celou obec. Pokud
nestihneme zkoordinovat stavbu silnice s výstavbou vodovodu, nebudeme mít dalších 8 let možnost
zasáhnout do vozovky. Projekt výstavby vodovodu byl s tímto projektem koordinován tak, aby
výstavba vodovodu proběhla ve stejném období jako rekonstrukce komunikace. Toto řešení přináší
řadu výhod pro oba projekty a dojte tak i k podstatnému snížení nákladů, zejména u stavby
vodovodu, ale i ke snížení časového dopravního omezení po dobu výstavby. Výsledkem by měla být
realizace stavby vodovodu a realizace rekonstrukce stávající komunikace. Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s., má již celý projekt připraven a má i zajištěné finanční prostředky na
realizaci tohoto díla. Předpoklad zahájení realizace stavby je duben 2019.
Zásadní problém je zajištění finančních prostředků pro realizaci stavby vodovodu. Vzhledem k tomu,
že jediné technické řešení je napojení na zdroj vody v obci Dětenice je nutné vybudovat přívodní
vodovodní řad z Dětenic do Rokytňan (délka cca 2,740 km), dále objekt automatické tlakové stanice
s akumulací a rozvodné řady po obci (v délce 0,820 km). Celková délka vodovodních řadů je 3 551 m.
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby jsou tak ve výši 25 mil Kč bez DPH. Při těchto
nákladech stavby a počtu trvale hlášených obyvatelů (111 obyvatel) jsou stavební náklady ve výši cca

225 tis. Kč bez DPH na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele. Bohužel to, že v obci je řada
rekreantů, a to i dlouhodobě žijících, pro poskytovatele dotačních programů není podstatné.
V listopadu 2018 jsme podali žádost o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 300,
Podprogram 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu
II.“
Vzhledem k tomu, že maximální uznatelné náklady (NSTČ) se pro výpočet dotace stanoví počtem
připojených trvale hlášených obyvatel a výši nákladů 70 tis. Kč bez DPH/1 obyvatele, výše
maximálních uznatelných nákladů pro naši obec je 7 770 000 Kč bez DPH, výše případně poskytnuté
dotace by byla 5,4 mil. Kč bez DPH.
Pokud ovšem Obec Rokytňany má zajistit realizaci stavby vodovodu s celkovými náklady 25 mil. Kč
bez DPH a možnost získání finančních prostředků z výše uvedeného programu je 5,4 mil. Kč bez DPH,
musí zajistit další finanční prostředky pro financování této akce ve výši cca 20 mil Kč bez DPH.
Při velikosti naší obce, a zejména s přihlédnutím k příjmům rozpočtu obce 2,1 mil. Kč, je zajištění
potřebných finančních prostředků pro realizaci díla bez získání dalších finančních prostředků ať
z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo Ministerstva zemědělství ČR nereálné.
V minulém období jsme se snažili vytvořit rezervu z našich finančních zdrojů pro realizaci díla, což jak
jistě chápete, vytvořit rezervu při takto malém rozpočtu a dalších nákladech např. na zajištění výše
uvedených projektových dokumentacích a průzkumech, bylo pro nás opravdu velice obtížné. Výše
vytvořených finančních zdrojů je cca 2 mil. Kč. Předpokládáme, že část stavby bychom hradili
z komerčního úvěru. Toto řešení jsme s bankou projednali. Bohužel, naše finanční prostředky a
komerční úvěr nepostačuje pro financování této akce.
V případě, že se nám nepodaří v nejbližším období zajistit finanční prostředky na tuto stavbu a bude
provedena rekonstrukce komunikace (ve které je navržena jako jediná technicky možná trasa
vodovodu), budou naši obyvatelé opět řadu let nuceni žít už v takto obtížných a pro řadu obyvatel
jiných obcí nepřijatelných podmínkách.
Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o pomoc při hledání řešení pro financování této pro
nás tak nesmírně důležité a potřebné akce. Stále nám někdo nabízí zajištění dotace na dětská hřiště,
parky, cyklotrasy apod. My ale potřebujeme tu základní životní potřebu – pitnou vodu. Situace je tu
opravdu kritická, a bohužel se bude asi jen zhoršovat.
Věřím, že naši situaci pochopíte a pomůžete nám najít řešení.
V Rokytňanech dne 10.2.2019

S úctou a pozdravem

Marcela Hrušová
starostka obce Rokytňany

