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                                                                      Vážený pan 

Mgr. Dalibor Blažek 
      starosta města Aše 
      Kamenná 52 
      352 01 Aš 
 
 
        V Kopaninách dne 20.7.2010 
 
 
Žádost o zařazení nového bodu k jednání na zasedání zastupitelstva města Aše  
 
 Vážený pane starosto, žádáme Vás tímto aby do programu jednání 
zastupitelstva města Aše dne 25.8.2010 byl zařazen nový bod týkající se stavby 
kanalizace a vodovodu v obcích Kopaniny a Doubrava – respektive získání 
finančních prostředků na tuto stavbu. Vzhledem k tomu, že se na území obou obcí 
neustále připravují nové projekty – např. cyklostezka, na které není problém získat 
finanční prostředky z „programů EU“ , jsme přesvědčeni ( zvláště po našem jednání 
na krajském úřadě), že pokud stanoví zastupitelstvo města získání finančních 
prostředků z patřičných fondů jako úkol pro příslušné pracovníky městského úřadu, je 
Město Aš schopné tyto finanční prostředky získat. Toto bylo projednáno na jednání 
osadního výboru obcí Kopaniny a Doubrava dne 3.7.2010. 
 Pohled občana, který bydlí v příslušných obcích, na současnou politiku města 
Aše je asi takový, že město Aš řeší tyto obce z pohledu rozvoje turistiky, ale ne 
z pohledu trvale bydlících obyvatel – chybí kanalizace, vodovod, chodníky a 
plánujeme lázeňské centrum s amfiteátrem a cyklostezky.  
 
 
Děkuji 
 
Za osadní výbor Kopaniny, Doubrava 
Jaroslav Škoda 
předseda 
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Předchozí NásledujícíOd: Dalibor Blažek <starosta@muas.cz> 
Kopie: 'Pavel Klepáček' <klepacek.pavel@muas.cz>  , tajemnik@muas.cz 

Předmět: RE: Žádost
Datum: 21.7. 2010, 16:20

Okno pro rychlou odpověď Plnohodnotná odpověď

 

Vážený pane Škodo,

na základě Vaší žádosti zařadím bod získání dotace na vodovod a kanalizaci pro Doubravu a Kopaniny na
jednání ZM. Zároveň však navrhnu to, o čem jsme společně mluvili. Na základě počtu trvale žijících občanů
Kopanin a Doubravy vypočteme sumu, kterou ze sdílených daní na tento počet lidí získáváme a necháme na
rozhodnutí Osadního výboru, jak tyto peníze použít. Jestliže budete trvat na tom, aby se utratily za podle nás
nereálné žádosti o dotace a náklady s nimi spojené, rádi Vám vyhovíme. Budete muset velmi racionálně
zvažovat využití peněz tedy zda svítit, uklízet sníh, provádět drobné opravy a nebo zaplatit statisíce
agenturám. Pokud jste však přesvědčeni o tom, že dotace získáte a dokážete to, pak se Vám ze srdce rád
omluvím a to veřejně.
S pozdravem

Dalibor Blažek

-----Original Message-----
From: Jaroslav Škoda [mailto:JaroslavSkodaAPM@seznam.cz]
Sent: Wednesday, July 21, 2010 3:40 PM
To: starosta@muas.cz; klepacek.pavel@muas.cz
Subject: Žádost

Přeji hezký den,

posílám: "Žádost o zařazení nového bodu k jednání na zasedání zastupitelstva města Aše "

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Jaroslav Škoda

JaroslavSkodaAPM@seznam.cz | Napiš si poznámku | Lidé | Můj účet | Odhlásit se| Seznam
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Důvodová zpráva pro ZM Aš k žádosti 
o projednání bodu „Vodovod a kanalizace Kopaniny – Doubrava“ 

 
Vážení zastupitelé, 
 
Dne 20.7.2010 podal Osadní výbor Kopaniny – Doubrava (dále jen OsV) návrh na rozšíření 
jednání ZM konaného 25.8.2010 o bod „Vodovod a kanalizace Kopaniny – Doubrava“. 
OsV vedl k tomuto rozhodnutí tlak obyvatel žádajících konečně řešení bolavého problému 
včetně řešení problémů, které s tím souvisí a to po dlouhou řadu let. 
 
Podání tohoto návrhu je vedeno snahou dostat do povědomí zastupitelů i vedení města nutnost 
řešit problém této městské části jako celku. Se vším co k tomu patří. Současný stav je 
pouze o řešení některých otázek spojených s lázeňskou zónou, cyklostezkou a podobně. Tedy 
bez další návaznosti a zajištěnosti života trvale bydlících občanů a o dalším rozvoji lokality. 
Bylo nám naznačeno, že vodovod a kanalizace se staly zaklínadlem, které vytrvale 
uplatňujeme. Ano, je to zaklínadlo, ale zaklínadlo pro obě strany. Protože dokud nebude 
vyřešena tato otázka, je zastaveno i vše ostatní. Nová výstavba, prodej pozemků pro 
individuální výstavbu, rekonstrukce stávajících objektů, opravy komunikací a rozvoj lokality. 
Vždy platí, že se nebude investovat do něčeho, co by se při budování inženýrských sítí znovu 
rozbouralo a nebo není tu vodovod a kanalizace. A to trvá již dlouhou řadu let a tolik 
očekávaný rozvoj se nekoná. 
Nevíme, jak dalece jste seznámeni s faktem, že zdroje pitné vody v posledních letech stále 
častěji ztrácí vodu při trochu jen déle trvajícím teplejším období. Problém veliký a nepříjemně 
hmatatelný, ale v podstatě neřešitelný. 
Obdobná situace je i z kanalizací. Ať už domácí nebo splaškovou. Byla nabídnuta varianta na 
využití domácích čistíren. Tato varianta je však pro tuto lokalitu při současné legislativě 
nevyužitelná. Vsak není povolen, odvod odpadní vody do veřejné kanalizace nejde realizovat 
- prostě neexistuje. Stejně tak následný vtok do vodoteče, tedy Halštrova, nepřipadá v úvahu, 
neboť protéká v sousedství léčivého pramene Doubrava a následně lázněmi v Bad Elstru. 
V neposlední řadě se ani nepřihlédlo k tomu, že územní plán města Aše uvádí tok Halštrova 
pod Kopaninami a Doubravou jako chráněné vodárenské pásmo III (uvedené skutečnosti jsme 
si ověřili na KÚ u vedoucí odboru ŽP pí. Ing. Vršecké).  
A do tohoto stavu je dle schváleného územního plánu města Aše plánována výstavba 
penzionů, tedy další velké odběratele. 
 
Dovolíme si připomenout některá fakta, která se kolem tohoto problému odehrála 

- Rok 2004. Na ZM je schválena výstavba vodovodu a kanalizace Kopaniny Doubrava. 
Následně pak bylo vydáno formou veřejné vyhlášky rozhodnutí o povolení stavby ze 
dne 20.12.2004, č.j. OŽP/1960/04/kp-231 se všemi náležitostmi. Podle dostupných 
informací je toto usnesení ZM stále platné, neboť podle dostupných dokumentů 
nebylo nikdy revokováno jako neplatné. 

- Rok 2006. Výstavba kanalizace a vodovodu v rámci revitalizace ČOV Aš - sítě 
protaženy až do Podhradí. Bohužel chybou úřadu, jak bylo řečeno starostou Mgr. 
Blažkem na veřejné schůzi v Kopaninách 17.9.2008, nebyla využita možnost provést 
to samé i v Kopaninách a Doubravě v rámci zmíněné revitalizace. Současně ale město 
Aš přispělo na posílení přečerpávací stanice a výtlačného potrubí v Podhradí pro 
následné připojení Kopanin a Doubravy. 
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Vše se točí kolem dotací. Bylo nám několikrát řečeno (současně byla tato odpověď 
prezentována i na stránkách Aše), že pro nás (tedy jednou městská část Aše, jindy podle 
potřeby malá obec) dotace zajistit nejdou. Otázali jsme se přímo p. Petra Svárovského 
(vedoucí oddělení projektů MÚ Aš). Na přímý dotaz jsme obdrželi zcela nic neříkající 
odpověď obsahující všeobecný, z internetu zkopírovaný popis variant pro možnosti získání 
dotací. Na náš další konkrétní dotaz z 12. 8. 2010 jsme obdrželi pouze odkaz na kompetence a 
možnost získat informace jinde. Zcela nás ale překvapilo, že popis možností dotací 
neobsahoval i možnost dotace od KÚ pro malé obce, které fungují v rámci krajů. Tento 
dotační titul jistě neumožní dotaci celého díla, ale umožňuje řešení po etapách. Tento dotační 
titul jsme si zjistili sami a následně jeho vhodnost ověřili osobním jednáním na KÚ Karlovy 
Vary u vedoucí odboru ŽP ing. Vršecké. Druhá podivná věc je v dotačních pravidlech. Podle 
materiálu zaslaným p. Svárovským, by se na naší lokalitu hodila varianta č. 1. Bohužel Aš 
byla vyjmuta z možností získat dotaci. PROČ? Na tuto otázku jsme odpověď nedostali. 
 
To jsou důvody, proč se OsV rozhodl požádat o zařazení tohoto bodu na jednání ZM Aš. Jsme 
přesvědčeni, že kdyby se zcela vážně zadal úkol, dotace by se našly, i když třeba na etapy 
(mimochodem ve Vernéřově je takto postupováno). Pro další rozvoj lokality je to nezbytnost 
nejen pro stávající obyvatele, ale zejména pro plánované využití dle Územního plánu města 
Aše.  
 
Nastínili jsme nejzávažnější problém naší městské části, jehož řešení je ve Vašich rukách a 
možnostech. Ono to ale ani zdaleka není jediné. V naší lokalitě je v katastrofálním stavu 
rozvod elektrické energie. Neustálé výpadky, přechod na ekologické vytápění el. energií 
nemožné, protože ho nikdo nepovolí. A o plynofikaci už nemá cenu ani mluvit. 
 
Závěrem, ač neradi, musíme reagovat na skutečnost související s podáním žádosti o zařazení 
tohoto bodu na program jednání ZM, když OsV využil své zákonné možnosti dané zákonem 
č. 128/2000 Sb. Podali jsme korektní žádost, ale odpověď či spíše reakce starosty města p. 
Blažka nás překvapila a rozladila. Odpovědět lidem z městské části zastoupených OsV 
návrhem, který je mírně řečeno zastrašováním je asi vrchol. (Celý e-mail je přílohou tohoto 
zdůvodnění).  Chceme jen připomenout, že to byl právě starosta p. Blažek, který ve svých 
příspěvcích na stránkách Kopanin a Doubravy v roce 2008 (konkrétně 31,10 v 12:16 a 7:11 v 
8:33) vyzýval k činnosti a spolupráci OsV.  Řada z nás se do práce zapojila právě pod 
dojmem těchto prohlášení a vidinou možnosti řešení. Spolupráce ale podle nás není jen 
v přikyvování. 
Výsledek – jednou jsme varováni, že příliš tlačíme na pilu a posléze se nám dostane odpovědi 
v neslýchané formě. 
 
                                                                                                                   Kopaniny, 18.8.2010 
                                                                                                                   OsV 
Rozdělovník: 
21x zastupitelé Aš 
1x MÚ Aš 
1x OsV Kopaniny Doubrava 
Přílohy:   1) Žádostí o zařazení bodu na program ZM Aše  
                2) E-mail vyjádření starosty 

          3) E-mail s dotazem – dotace (p.Svárovský) 2x 
          4) Možnosti financování (p.Svárovský) 
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Předchozí NásledujícíOd: Petr Svárovský <svarovsky.petr@muas.cz> 
Kopie: blazek.dalibor@muas.cz  , Klepáček Pavel <klepacek.pavel@muas.cz> 

, 'Karel' <svitak.karel@muas.cz> 
Předmět: Vyjáření k projektu VaK Kopaniny - Doubrava

Datum: 30.7. 2010, 09:07 - před 20 dny

Okno pro rychlou odpověď Plnohodnotná odpověď

 

Vážený pane Škodo,

na základě našeho včerejšího rozhovoru Vám zasílám vyjádření k jednotlivým variantám financování projektu „Vodovod a
kanalizace Kopaniny – Doubrava“ z finančních prostředků EU a státního rozpočtu. Ze všech variant v současné době vyplývá
jediné. Projekt není vhodný k financování z prostředků fondů Evropské unie.

Aby nedocházelo k mylným informacím, že „dotační oddělení“ při MěÚ Aš v této záležitosti „nijak“ nekoná připojuji informaci,
že k tomuto projektu byl proveden, v příloze připojený, „monitoring možností financování inž. sítí“, který byl proveden ve
spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje,a.s., která je naším partnerem při získávání finančních
prostředků z fondů EU. Monitoring proběhl v roce 2008 a 2009 a v současné době se jednou za čtvrtletí provádí aktualizace
současného stavu, zejména z důvodu toho, zda nedošlo u některé z variant ke změnám podmínek pro získání dotace.

Věřím, že tato informace bude pro Vás dostačující, nicméně v případě zájmu o poskytnutí dalších informací a rad týkajících
se získávání financí z fondů EU, mne neváhejte oslovit na níže uvedených kontaktech.

S přátelským pozdravem

Svárovský Petr

 

---

Petr Svárovský

Město Aš - finanční odbor

Vedoucí odd. projektů - projektový manažer

Kamenná 52, 352 01 Aš

Tel.:     354524254

Mobil:   602755434 (736248055)

E-mail: svarovsky.petr@muas.cz

WWW: www.muas.cz

 

 

1 přiložený soubor - Uložit všechny soubory najednou
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Předchozí NásledujícíOd: Petr Svárovský <svarovsky.petr@muas.cz> 
Kopie: Painzová Alena <Alena.Painzova@seznam.cz>  ,

blazek.dalibor@muas.cz  , svitak.karel@muas.cz 
Předmět: RE: OsV Kopaniy - Doubrava

Datum: 12.8. 2010, 07:55 - před 7 dny

Okno pro rychlou odpověď Plnohodnotná odpověď

 

Dobrý den,
vyjádření, které jsem Vám zaslal, je v současné době mé jediné, které Vám
mohu z hlediska monitoringu dotačních titulů sdělit. Pro zodpovězení jiných
Vašich dotazů, které se netýkají "dotací" nejsem kompetentní osobou a budete
se muset obrátit na někoho jiného.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

Svárovský Petr

---
Petr Svárovský
Město Aš - finanční odbor
Vedoucí odd. projektů - projektový manažer
Kamenná 52, 352 01 Aš
Tel.: 354524254
Mobil: 602755434 (736248055)
E-mail: svarovsky.petr@muas.cz
WWW: www.muas.cz
 
-----Original Message-----
From: kopaninyAs@seznam.cz [mailto:kopaninyAs@seznam.cz]
Sent: Monday, August 09, 2010 9:41 AM
To: svarovsky.petr@muas.cz
Subject: OsV Kopaniy - Doubrava

Dobrý den,

děkujeme za zaslané vyjádření k variantám financování projektu "Vodovod a
kanalizace Kopaniny - Doubrava"

Při vší úctě, asi jsme si nerozuměli. Varintní nabídky, tak jak jste je
popsal, jsou na internetu běžně přístupné a objevily se i na stránkách MÚ.
Jediné, co stojí za otázku, je proč byla Aš vyřazena ze seznamu jak uvádíte
v bodě 2.

Nás především zajímá, zda

1) Byl, a pokud ano kdy, uložen Vám konkrétní úkol RM nebo ZM podložený
projektem nebo detailním zadáním
2) Jaké bylo zadání při monitoringu možností, tedy rozsah, požadované sumy,
možnost etap

Předem děkujeme za odpověď
OsV Kopaniny - Doubrava

kopaninyAs@seznam.cz | Napiš si poznámku | Lidé | Můj účet | Odhlásit se| Seznam
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