Mikroregion Čáslavsko
dobrovolný svazek obcí
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o prezentaci Vašich domovních čistíren odpadních vod
v zastoupení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko. Naše čtyři členské obce uspěly
ve výzvě č. 11/ 2016 SFŽP a byla jim již schválena dotační podpora na decentralizovaný
systém DČOV včetně jeho monitoringu.
Celkové množství v budoucnu realizovaných DČOV je tedy cca 90-100 na našem území a
z toho je cca 90% ve velikosti 1-5 EO.
Každá obec bude realizovat veřejnou zakázku sama a není tedy pravděpodobné, že bychom
všichni vybrali jednu firmu, každopádně okruh výrobců splňujících kritéria není zase tak veliký
a rádi bychom si ve vzájemné shodě vyslechli Vaši prezentaci společně a následně pak vypsali
VZ za jednotlivé obce.
V případě, že máte zájem, budeme rádi za Vaši návštěvu a prezentaci v sídle svazku obcí
v Čáslavi během následujících cca 4 týdnů.
Hlavní okruhy našeho zájmu jsou:
1. Představení DČOV, včetně Vašich největších výhod
2. Povinný monitoring a jeho systém
3. Následná povinná 10-ti letá udržitelnost a její realizace ve Vašem provedení včetně
procentuálního vyčíslení „ Fondu oprav“ na následnou údržbu. (viz bod 8/d výzvy
11/2016)
4. Realizace stavebně-zemních prací a připojení DČOV, které jsou součástí pořizovací
ceny (zda samostatně, spolupracující firmou nebo subdodávkou)
5. Časová dispozice realizace zakázky (kapacita výroby a instalace u zákazníka)
6. Volné téma - ostatní dle Vás důležité k realizaci
7. Dotazy a diskuze
Prezentace by neměla přesáhnout cca 30 min a následné dotazy a diskuze dle Vašich
časových možností.
Kromě zástupců všech čtyřech obcí budou pozváni zástupci odboru životního prostředí MěÚ
Čáslav, kteří zpracovávají vodoprávní řízení pro všechny obce.
Prosím o informaci, zda máte zájem o výše uvedenou prezentaci do 16.3.2018 na uvedený
email. Termín Vaší návštěvy poté vzájemně upřesníme dle oboustranných možností.

mikroregioncaslavsko@gmail.com
Mikroregion Čáslavsko – DSO
Gen. Eliáše 6
286 01 Čáslav
603 114 537
_________________________________
předseda Mikroregionu Čáslavsko

Jan Jiskra
starosta obce Starkoč
Členské obce: Bílé Podolí, Bratčice, Čáslav, Horky, Hostovlice, Hraběšín, Krchleby, Močovice, Semtěš, Schořov, Starkoč, Souňov, Šebestěnice,
Třebonín, Tupadly, Vinaře, Vodranty, Vlkaneč, Vrdy, Zbýšov, Žáky, Žehušice a Žleby

