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Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK
Zdeněk Strnad
Třebsko 4
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
TR/186/2016

vyřizuje
M. Kazda

Třebsko dne
30. 5. 2016

Odpověď na otevřený dopis – Odpověď na nabídku připojení odkanalizování obcí Vysoká
u Příbramě, Narysov a Modřovice na ČOV Třebsko
Vážený pane předsedo,
děkujeme za Váš otevřený dopis a rádi odpovíme na vznesené dotazy, které upřesní postoj
naší obce k celé záležitosti.
Nabídka obce Třebsko na připojení do ČOV Třebsko jednotlivým obcím vychází z původní
myšlenky na odkanalizování a vzájemnou spolupráci obcí v regionu a také racionální úvahy
o ekonomické výhodnosti tohoto řešení pro jednotlivé obce. Je tedy pravdou, že do určité míry jde
o obdobu existujícího projektu. Nicméně k společnému projektu Svazku máme jednoznačné
stanovisko od zpracovatele žádosti o dotaci (A.Z.A.P.), že tento projekt je ekonomicky neefektivní
a nesplňuje podmínky pro možnost podání žádosti o dotaci.
Jako možnosti úpravy projektu (pro snížení nákladů na realizaci) byly navrženy tyto
dvě možnosti:
 změna gravitační kanalizace na tlakovou – tento návrh je pro obec Třebsko
neakceptovatelný. Důvodem je přenesení významné části nákladů na odkanalizování
na vlastníky nemovitostí v situaci, kdy je technicky možné a logicky správné řešit
odkanalizování obce gravitačně. Možná bychom tak udrželi projekt společného
odkanalizování obcí v rámci Svazku, ale dát přednost zachování společného
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odkanalizování a přepracování projektu na tlakovou kanalizaci před lepším řešením
pro naše občany rozhodně nehodláme. Místní občané mají jednoznačně negativní
stanovisko k tlakové kanalizaci.
 přepracovat společný projekt s jednou ČOV na projekt s několika
samostatnými ČOV (každá obec svou ČOV). Tento návrh je pro naši obec
akceptovatelný jen v případě vybudování vlastní kanalizace a ČOV v naší obci
samostatně. Nevíme, jaké výhody by naší obci přinesla realizace projektu pod
hlavičkou Svazku. Naopak, v případě samostatné realizace projektu můžeme všechna
rozhodnutí provádět výhradně v naší kompetenci.
Na základě výše uvedených, dle našeho názoru nesporně logických, důvodů
se rozhodla obec Třebsko pro výpověď ze Svazku a realizovat kanalizaci a ČOV samostatně.
Protože obec se musí chovat jako správný hospodář, je potřeba hledat řešení s cílem
dosažení nejnižších nákladů obce Třebsko: V případě společného projektu pod Svazkem
oproti Realizaci projektu kanalizace a ČOV Třebsko samostatně je rozdíl finančních
nákladů v neprospěch realizace projektu pod Svazkem cca 18 mil. Kč.
Od doby, kdy jsme se rozhodli poslechnout návrh od firmy A.Z.A.P., jak zlevnit
realizaci projektu odkanalizování, vykonala již naše obec v tomto směru spoustu práce
a vynaložila i finanční náklady. Současným výsledkem nyní je:
 víme, kolik nás řádově bude stát realizace projektu odkanalizování naší obce
 víme, že tato cena splňuje kritérium pro získání dotace, tj. 90.000 Kč/EO
 na základě těchto údajů můžeme zahájit aktivity ohledně získání dotace
 před zadáním projektových prací jsme se rozhodli oslovit dané obce s nabídkou
možnosti připojení na ČOV Třebsko. Domníváme se, že ze strany obce Třebsko
se jedná o seriózní nabídku s jasně definovanými podmínkami pro jejich připojení
na naši ČOV.
 po 10. 6. 2016 si necháme zpracovat nabídky na:
 vypracování projektové dokumentace kanalizace a ČOV Třebsko
 zpracování žádosti o dotaci
 následně si od vybraných subjektů necháme:
 vypracovat projekt kanalizace a ČOV Třebsko
 vypracovat žádost o změnu PRVKÚK
 zajistit územní rozhodnutí
 zajistit stavební povolení
 vypracovat žádost o dotaci
 žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV podáme ve výzvě na podzim 2016 – OPŽP.
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Na základě všech výše uvedených důvodů zaujímá obecní zastupitelstvo obce Třebsko
k výzvě předsedy svazku k zahájení přípravy nového řešení projektu s cílem ušetřit náklady
na realizaci společného projektu odkanalizování obcí na společnou ČOV pod hlavičkou
Svazku následující stanovisko, viz citace ze zápisu ZO dne 18. 5. 2016:
„Přítomní zastupitelé obce Třebsko se s ohledem na již vykonané činnosti, vynaložené
finanční náklady, ale zejména z důvodu, že ani Svazek nepředložil žádné možné řešení
společného odkanalizování, které by bylo akceptovatelné z pohledu podmínek pro získání
dotace, jednomyslně shodli na pokračování projektu odkanalizování obce Třebsko
samostatně a již se nevracet k doposud navrhovanému řešení v rámci Svazku.“
Obec Třebsko rozhodně netvrdí, že jednotlivé obce budou schopné samostatně kanalizační
řad vybudovat, ale předpokládáme, že je to v jejich vlastním zájmu a vynaloží veškeré úsilí, aby jej
vybudovali. Naše nabídka na připojení daných obcí na ČOV Třebsko je „pouze“ vážně myšlenou
nabídkou a jednou z možností jejich odkanalizování. Tato nabídka určitě neříká, že okolní obce
v případě rozhodnutí se pro využití nabídky připojení vlastní kanalizace na ČOV Třebsko dosáhnou
na dotaci – že splní podmínky kritérií pro získání dotace. Tyto kroky musí každá obec řešit sama
nebo prostřednictvím posouzení odborné firmy. Nicméně je nutno konstatovat, že:
 Svazek dosud nepřišel s žádnou variantou řešení projektu (nebo nám nebyla předložena),
uznatelnou fondem a pro obec Třebsko minimálně tak výhodnou, jak finančně tak
technicky, jako v případě samostatného řešení výstavby ČOV a kanalizace
 obec Třebsko rozhodně nedělá to samé co Svazek, obec má jasně stanovené podmínky
pro budoucí možnou spolupráci a je pouze na oslovené obci, zda se svobodně rozhodne
nabídku přijmout či nepřijmout
 uvedené řešení, dle našeho názoru, umožňuje okolním obcím, oproti řešení v rámci Svazku,
daleko lépe využít jejich finanční možnosti (volné zdroje na účtech) na realizaci projektu
a jeho ekonomickou optimalizaci (náklady na EO). Zde se domníváme, že námi navržená
varianta řešení ostatním obcím „rozvazuje ruce“ při možnosti využití jejich zdrojů, oproti
možnostem v případě realizace v rámci Svazku.
Také obec Třebsko se, nejen od výpovědi svého členství ve Svazku, soustavně
a dlouhodobě zabývá řešením problematiky odkanalizování obce, a proto Vám (resp. jednotlivým
obcím) nabízíme možnost připojení na společnou ČOV, jiné lepší řešení zatím neznáme.
Nabídka obce Třebsko opravdu znamená, že technické řešení společného odkanalizování je
dle našeho názoru ta správná cesta. Jednotlivé obce by měly v maximální možné míře vycházet
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z veškerých již zpracovaných projektových podkladů a využít je k následné možnosti realizace
odkanalizování a nezmařit tak již vynaložené náklady.
Pro obec Třebsko je jednoznačná priorita odkanalizování obce bez ohledu na příslušnost –
zda ve Svazku či bez jeho účasti. Zájem obce je a musí být nadřazený nad zájem okolních obcí,
starosta obce společně se zastupitelstvem má v první řadě hájit zájmy občanů příslušné obce,
od kterých dostal ve volbách důvěru k vedení obce. Tato důvěra je pro nás zavazující!
Na základě jakých změn od podání výpovědi nás Svazek žádá o obnovení spolupráce?
Svazek doposud nepřišel s žádnou variantou, která je uznatelná fondem pro získání dotace a byla by
pro Třebsko minimálně tak výhodná (jak finančně tak technicky), jako když to obec Třebsko bude
dělat samostatně, nebo se spoluúčastí daných obcí na ČOV Třebsko. Tudíž stanovisko obce Třebsko
k předčasnému ukončení členství ve Svazku k 30. 6. 2016 stále trvá, a to z již zmíněných důvodů.
Nicméně obec Třebsko se nebrání spolupráci se Svazkem, ale jako samostatná obec, ne jako řadový
člen Svazku.
Věříme, že naše odpovědi byly pochopitelné a zároveň ozřejmily, proč činíme všechny tyto
kroky – přece k úspěšnému odkanalizování obce či obcí.
Za obec Třebsko s přátelským pozdravem
Martin Kazda
starosta obce Třebsko
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