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Obec Vysoká u Příbramě
Zdeněk Strnad
Vysoká u Příbramě 128
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
TR/2016

vyřizuje
M. Kazda

Třebsko dne
9. 5. 2016

Nabídka připojení odkanalizování obce Vysoká u Příbramě na ČOV Třebsko
Vážený pane starosto,
v souvislosti s vznesenými dotazy na společné schůzce dne 4. 5. 2016 Vám zasíláme
následující odpovědi.

Dotaz:
Co získáme za protihodnotu finanční spoluúčasti 37 %?
Odpověď:
Jednotlivé obce získají „právo“ připojení na ČOV Třebsko, že zde obce
mohou přečistit své odpadní vody za režijní náklady bez kalkulace zisku. Toto
právo bude nejprve ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí, při získání dotace
bude nahrazeno smlouvou.
Finanční spoluúčast obce bude definována jako „investiční příspěvek“
(v souladu se smlouvou). Tento příspěvek bude účtován na obou stranách jako
poskytnutá záloha na příspěvek a po závěrečném vyhodnocení akce proběhne
vypořádání. Účtování je v souladu s metodikou Jihočeského kraje o transferech
(viz strana 21 a následující, položka 6341). Obdobné účtování probíhalo u SOAD.

1

Obec Třebsko
____________________________________________________________________

Dotaz:
Jak budou řešeny (a financovány) případné opravy ČOV?
Odpověď:
Opravy ČOV bude řešit provozovatel, tj. obec Třebsko, v rámci provozních
nákladů. U provozních nákladů je přímo specifikovaná položka oprav. Provozní
náklady jsou rozpočtovány do stočného na ekvivalentního obyvatele pro všechny
obce napojené na ČOV.

Dotaz:
Jak by se řešila následná dostavba ČOV s navýšením kapacity včetně
technologie v případě, že v prvopočátku bude kapacita pouze pro Třebsko
350 obyvatel, tj. rozšíření např. po roce na 1.000 obyvatel.
Odpověď:
Následná dostavba ČOV znamená výrazné navýšení všech nákladů –
investičních i provozních. Z hlediska investičních je potřeba uvažovat nejen
samotné navýšení kapacity ČOV, ale i související projektové, stavební a územní
řízení, změna PRVKUK,… (duplicitní náklady z hlediska projektu).
V rámci provozních nákladů by došlo zejména ke zvýšení stočného, které se
kalkuluje včetně odpisů stavby. Toto by mělo zásadní dopad na změnu stočného
pro obec Třebsko v meziročním porovnání (před / po navýšení kapacity).
Zejména z výše uvedených důvodů nepreferujeme tuto variantu následného
dobudování stavby a technologie ČOV.
Věříme, že společné odkanalizování do ČOV Třebsko za již stanovených
podmínek a za předpokladu úspěšného financování dle finanční studie bude
pro všechny obce finančně nejvýhodnější a pro oslovené obce i časově výhodné.
Očekáváme Vaši reakci, zda odpovědi byly dostačující a případné další dotazy.

S pozdravem

Martin Kazda
starosta obce Třebsko
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