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Obecní vodovod  

 
Přes všechny potíže s Covidem-19 a následnými opatřeními, tlaky na zvyšování cen 
stavebních materiálů a jejich nedostatkem, stále pokračujeme v realizaci investiční akce 
obecní vodovod. Jak jsme tedy na tom? Z vyloženě finančních důvodů a také s přihlédnutím 
na situaci s veřejnými rozpočty, jsme ve spolupráci s projektantem investiční akci rozdělily na 
několik etap. Rozpracovány máme 3 varianty a reagovat budeme pružně dle potřeb 
vypsaných dotačních výzev. 
V roce 2020 jsme využili dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury a podali žádost. Na krajské úrovni jsme byli úspěšní. 
Dotačním programem Jihočeského kraje jsme ale obdrželi málo, jen 1 650 000 Kč, částku 
potřebnou pro realizaci vodovodu ve Štipoklasech. Ve veřejném výběrovém řízení jsme 
soutěžili cenu díla v celkové  hodnotě 2 930 888 Kč a na podzim jsme realizovali dílo. 
Štipoklasy tedy mají svůj vodovod, a kdo chce, může se připojit a používat. 
Souběžně jsme sledovali další možnosti, až ministerstvo zemědělství vypsalo program na 
podporu boje proti suchu, do kterého jsou zařazeny také obecní vodovody. Zde máme 
podanou žádost a ministerstvem schválenou. Do konce roku musíme předložit další podklady 
pro pokračování schvalovacího řízení. Tím je hlavně soutěžení dodavatele díla. Toto není 
zcela jednoduché, protože se jedná téměř o 12 milionů korun a tady je potřeba postupovat 
zcela přesně podle zákona o veřejných zakázkách. Jak tedy na tom jsme a co bude dál? Do 
konce roku proběhne veřejná soutěž na dodavatele a my budeme schopni do 31. 12.2021 
předložit ministerstvu zemědělství veškeré požadované přílohy žádosti (např. vysoutěženou 
cenu, dodavatele a ještě mnoho dalších dodatků). Následně projde žádost opětovně 
schvalovacím procesem na přesné přidělení částky dotace. Snažíme se o co nejvyšší podíl 
ministerstva, ale jsme připraveni doplatit až 30% z vlastních zdrojů. Časově by to mohlo vyjít 
na zahájení stavby v létě 2022 a následně přípojky a voda poteče. 
Nemohu samozřejmě nic stoprocentně slibovat, protože je možné téměř vše, ale rozhodně 
jsme na dobré cestě. 
Vy si prosím všichni připravte, jak chcete přípojku realizovat a kudy budete chtít trubku 
přivést do domu a kam umístit vodoměr. Obec zajišťuje hlavní rozvod. Vlastní přípojka je pak 
na Vás. Obec v případě zájmu všech, zajistí projekt na připojení a pomůže vám s procesem 
povolení stavby přípojky. Máme tedy zimní měsíce na přípravu. 
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                starosta obce  
 


