Vážení spoluobčané,

znovu se otevřela možnost vybudování teplovodu pro obec Bílov.
S iniciativou přišla tentokrát Bílovská zemědělská a.s., která dostala nabídku
dotace na jeho postavení a slibuje si od toho možnost následného navýšení svých
příjmů za teplo, které jinak vypouští do vzduchu.
Pro obec je tato varianta, jak to vnímám já, výhodnější, neboť bychom se
nezadlužili, byli bychom jenom partnerem provozovatele a přitom bychom jako
občané vesnice měli k dispozici teplo.
Při předběžném jednání s ředitelem Bílovské zemědělské bylo slíbeno, že budou
zachovány stávající zdroje tepla, které máme, i když se může stát, že s jistým
omezením (v některých obcích jsou kotle zaplombované od OÚ a v případě
výpadku tepla OÚ dodá pak nové plomby, aby mohli lidé použít své kotle).
Upozorňuji, že není ani jisté, že bude naprostý dostatek tepla tak, aby všichni
cítili tepelnou pohodu. Je možné, že bude třeba si přitápět např. krbovými kamny
apod.
Přesto se však domnívám, že by stavba teplovodu byla přínosem, neboť by do
domů proudilo nepřetržitě teplo, které by minimálně dům temperovalo.
Předběžná dohoda ohledně ceny tepla se pohybuje přibližně kolem ceny uhlí, tj.
předpokládám náklady cca 20 000,- za rok na domácnost - samozřejmě by
záleželo na skutečně odebraném teple.
Bylo by možné si napojit i bojlery, čímž by se pro odběratele zlevnila cena
elektřiny.
Protože Bílovská zemědělská a.s. by chtěla případnou žádost o dotaci podat již
počátkem příštího roku, potřebovali bychom vědět, kdo má o připojení k
teplovodu zájem.
Uvědomuji si, že jsem vás s touto otázkou oslovoval již před několika lety a nic z
toho nebylo a je možné, že se akce nepodaří ani nyní. Přesto vás prosím o
informaci, s kým bychom měli počítat v případě, že se bude teplovod stavět. Je to
důležité pro stavební řízení i pro rozpočet akce a tedy pro podání žádosti o dotaci.
Bílov, 14.11.2016

Pavel Bulín, starosta obce

