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Informace starosty obce o stavu obecního vodovodu.
Dne 19. 11. 2018 byla domluvena schůzka s paní Miluší Zemanovou bytem Koldín č. p. 36 za účelem
vybudování nového vrtu K2, ze zápisu obecního zastupitelstva ze dne 19. 6. 2018 část pozemku p. č.
3264.
Schůzka byla ze strany paní Miluše Zemanové potvrzena na 17:00 hod. v budově obecního úřadu se
starostou obce Petrem Vilímkem. Na 17:30 hod. bylo domluveno pokračování schůzky se členy
zastupitelstva obce Koldín.
Přítomní zastupitelé obce Koldín: Petr Vilímek, Zdenka Konárková , Bc. Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský,
Aleš Zeman, Jiří Stárek, Karel Kameník.
Paní Miluši Zemanové bylo znovu nabídnuto odkoupení pozemku na vybudování nového vrtu K2.
Paní Miluše Zemanová s prodejem zmíněného pozemku nesouhlasí, pozemek prodat před zahájením
vrtu nechce, ale do budoucna se nebrání dalšímu jednání a zmiňuje, že pozemek pod vrtem chtěla
darovat. K přijmutí samotnému daru podle hlasování předchozího zastupitelstva nedošlo. V současné
době trvá na pronájmu pozemku, jak bylo domluveno a sepsáno s předchozím starostou Alešem
Zemanem. Dle návrhu paní Zemanové ze dne 29. 5. 2018 pronájem 3500 m² – část pozemku pro vrt
K2 za 3000,- Kč/rok, s dobou trvání na 5 let. Předpokládána cena vrtu je 1 600 000,- Kč, případná
dotace 70% až 80%.
V roce 2016 až 2017 se řešila samotná realizace. Konkrétní budování vrtu nezapočalo. Byla navázána
spolupráce s firmou FINGEO s.r.o. V této době pan RNDr. Svatopluk Šeda hledá nejlepší možnou
lokalitu na vrt K2. Dle připomínek občanů se hledali i jiné možné lokality k vybudování vrtu.
Dne tj. 19. 11. 2018 jednal starosta obce Petr Vilímek v Ústí nad Orlicí paní Ing. Seidlovou a panem
RNDr. Svatoplukem Šedou ohledně celého seznámení s danou záležitostí.
Dle vyjádření paní Ing. Jitky Seidlová z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí je, že dvě prodloužení a dvě výjimky z předchozích let
jsou vyčerpány a třetí výjimka není možná.
Dle vyjádření pana RNDr. Svatopluka Šedy je, že nová projekce případného vrtu K3 by trvala 2-3 roky
a vhodnější lokalita než současný návrh na pozemku paní Miluše Zemanové není. P. Šeda je
respektovaný odborník na danou problematiku.
Poslední výjimka na odběr vody z vrtu K1 je do 31. 3. 2019. Po tomto datu není možné používat vodu
z tohoto vrtu jako pitnou vodu. Znamenalo by to, dovážet vodu pro celou obec, včetně mateřské
školky cisternami. Nebo ji částečně ředit dovezenou (kvalitní) vodou. Musíme zabezpečit, aby obec
měla dle norem kvalitní zásobování vody bez dovážení cisternami. Dnešního dne 12. 12. 2018
zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou FINGEO s.r.o., kde máme stavební povolení, zmíněná
firma nám zpracuje poptávkové řízení na realizační firmu a zpracuje žádost o dotaci. Budeme se
usilovně snažit, aby vše dobře dopadlo. Tímto bych chtěl poděkovat paní Miluši Zemanové za
poskytnutí pozemku pro vrt K2.
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