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Nabídka připojení odkanalizování obcí Vysoká u Příbramě, Narysov a Modřovice na ČOV
Třebsko
Vážený pane předsedo,
v souvislosti s připravovaným projektem odkanalizování obce Třebsko na ČOV Třebsko,
na který bude obec Třebsko nejpozději v roce 2017 žádat o finanční příspěvek z českých či
evropských dotačních programů, si Vás dovolujeme informovat o nabídce možnosti odkanalizování
členských obcí SOAD na ČOV ve Třebsku, kterou v případě získání adekvátní finanční podpory
na kanalizaci + ČOV, v naší obci vybudujeme.
Kapacita ČOV je pro nás zásadní a je třeba ji přesně znát v rámci zpracování žádosti
o financování stavby a k nutným přílohám této žádosti.
Členské obce SOAD – Vysoká u Příbramě, Narysov a Modřovice budou osloveny
s nabídkou možnosti připojení odkanalizování na připravovanou ČOV ve Třebsku.
Základní podmínky financování ČOV:
- ČOV bude ve vlastnictví obce Třebsko
- 63 % ceny ČOV bude uhrazena z dotace
- 37 % ceny ČOV bude hrazeno spoluúčastí všech připojených obcí v přepočtu na EO
- v případě připojení tlakovou kanalizací si musí dotčená obec zajistit připojení až na ČOV
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v případě připojení gravitačně se lze připojit na kanalizační rozvody v obci Třebsko
(myšleno pro připojovanou obec napojení u nejbližší kanalizačně připojené nemovitosti
obce Třebsko, ne na hranici katastru)
v případě kladného zájmu bude nutné toto smluvně ošetřit, kde budeme požadovat souhlasné
stanovisko s financováním stavby ČOV ve výši podílu dle počtu EO (trvale bydlících
obyvatel) k pokrytí vlastních zdrojů a splátky půjček (37 % z celkové ceny ČOV)
provozní náklady ČOV budou rozúčtovány jednotlivým obcím na základě kalkulace
skutečných nákladů, tj. podílem na 1 EO bez ohledu na místní příslušnost
každá obec si stanoví výši rezerv na plánovaná připojení (tuto rezervu si bude každá obec
financovat na základě příkladu financování zmíněného níže)
realizace je podmíněna získáním adekvátní finanční podpory na vybudování kanalizace
+ ČOV v obci Třebsko, žadatel o dotaci bude obec Třebsko.

Příklad financování na základě technicko-ekonomického posouzení vodohospodářské
investice:
ČOV Třebsko s kapacitou pro obec:
Vysoká
Narysov
Třebsko
Modřovice

340 obyv
275 obyv
243 obyv
81 obyv

Celkem

939 obyv

Předpokládané investiční náklady ČOV Třebsko na 1000 EO jsou ve výši 14 mil. Kč bez DPH.
Předpoklad vlastních finančních zdrojů do stavby je 10 %.
Předpokládaný podíl obce Třebsko na krytí vlastních finančních zdrojů:
- 14 mil. Kč * 10 % / 939 obyv * 243 obyv = 362 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Narysov na krytí vlastních finančních zdrojů
- 14 mil. Kč * 10 % / 939 obyv * 275 obyv = 410 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Vysoká na krytí vlastních finančních zdrojů
- 14 mil. Kč * 10 % / 939 obyv * 340 obyv = 507 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Modřovice na krytí vlastních finančních zdrojů
- 14 mil. Kč * 10 % / 939 obyv * 81 obyv = 121 tis. Kč
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Předpoklad půjčky na pořízení stavby je 27 % se splatností 10 let a úrokem 1 %.
Jednoduše uvádíme výpočet podílu roční splátky půjčky jednotlivých obcí bez úroku:
Předpokládaný podíl obce Třebsko na krytí roční splátky půjčky:
- 14 mil. Kč * 27 % / 10 let / 939 obyv * 243 obyv = 98 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Narysov na krytí roční splátky půjčky:
- 14 mil. Kč * 27 % / 10 let / 939 obyv * 275 obyv = 110 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Vysoká na krytí roční splátky půjčky:
- 14 mil. Kč * 27 % / 10 let / 939 obyv * 340 obyv = 137 tis. Kč
Předpokládaný podíl obce Modřovice na krytí roční splátky půjčky:
- 14 mil. Kč * 27 % / 10 let / 939 obyv * 81 obyv = 33 tis. Kč

Na základě stanoviska členských obcí SOAD nechá Třebsko naprojektovat velikost
ČOV (počet možných připojení EO).
Zastupitelstva jednotlivých členských obcí SOAD budou požádána o zařazení naší nabídky
jako jeden z bodů na jejich nebližší zasedání obecního zastupitelstva a usnesení tohoto bodu budou
písemně zaslána obci Třebsko. Z hlediska přípravy naší žádosti o finanční příspěvek z českých či
evropských dotačních programů na vybudování díla budeme žádat o sdělení stanoviska členských
obcí nejpozději do 10. 6. 2016. V případě neobdržení zpráv k tomuto datu budeme postupovat dále
v koncepci bez napojení jednotlivých členských obcí SOAD na ČOV Třebsko.
S pozdravem

Martin Kazda
starosta obce Třebsko
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