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Martin Kazda, starosta obce Třebsko

Věc:

Nabídka připojení odkanalizování obce Vysoká u Příbramě na ČOV Třebsko

Vážený pane starosto,
děkujeme za Váš dopis čj. TR/177/2016 ze dne 24. 5. 2016, ve kterém jste nám dali další informace k
uvedené nabídce.
K některým bodům nám ale Vaše údaje nestačí, a proto jsem byl zastupitelstvem obce pověřen, viz
příloha č. 1, abych Vás před projednáním v zastupitelstvu obce Vysoká u Příbramě ještě požádal o další
informace a upřesnění:
K bodu 1: Nelze předpokládat, že celá částka nákladů na ČOV tj. 14 mil. Kč bez DPH budou uznatelné
náklady. Jaké bude finanční rozdělení předpokládané investiční spoluúčasti obcí na nabízené ČOV na:
a)
uznatelné náklady,
b)
neuznatelné náklady,
c)
vedlejší náklady.
K bodu 2: Smlouvu o smlouvě budoucí, včetně přesného znění smlouvy, kterou se strany zavazují
uzavřít, musí mít naše zastupitelstvo jako podkladový materiál před samotným rozhodnutím o připojení
na ČOV Třebsko. Žádáme Vás proto o předložení návrhu smlouvy v co nejkratším termínu, abychom
byli schopni na nabídku odkanalizování na ČOV obce Třebska kompetentně odpovědět.
K bodu 6: V rámci ekonomicko-technické úvahy pro definování budoucích rezerv ČOV žádáme o
doplnění následujícího:
a)
stanovení předpokládaných nákladů na ČOV 1200EO včetně rozdělení na uznatelné, neuznatelné
a vedlejší náklady,
b)
stanovení předpokládaných nákladů na ČOV 1400EO včetně rozdělení na uznatelné, neuznatelné
a vedlejší náklady,
c)
jaké kapacitní rezervy počítá obec Třebsko,
d)
zaváže se obec Třebsko podílet se na případných investicích pro ČOV převyšující kapacitu 1000
EO stejným klíčem jako pro ČOV 1000EO odpovídající nabídce?
K bodu 8: Dle dostupných informací lze napojit tlakové stoky do gravitační a je to zdá se běžná praxe.
Proč obec Třebsko klade podmínku napojení tlakových stok přímo na ĆOV, tj. duplikuje se délka tras a
zdražuje nám to realizaci?
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K bodu 11: Prosíme upřesnit formulaci „…+ stočné pro část gravitační sítě v majetku obce Třebsko“. O
jaké konkrétní délky a o jakou výši stočného se jedná?
Vaše vyjádření „…bez kalkulování zisku“ chápeme tak, že zisk bude následně připočten. Jaký zisk
předpokládáte? Pokud skutečně zisk = 0 Kč, pak požadujeme vaše konkrétní vyjádření v tomto smyslu.
K bodu 15: Píšete, že kdyby z akce bez našeho zavinění sešlo, tak Třebsko by nikomu nic neuhradilo a
výdaje na případné projekty a studie by pro každou obec byly zmařenou investicí.
Protože budete žádat o dotaci z OPŽP, bude součástí vyhodnocení Vaší žádosti také propočet
vylučovacího ekonomického kritéria pro obec Třebsko dle přílohy 5 Pravidel pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.
Kalkulačka propočtu tohoto kritéria je na http://www.opzp.cz/kalkulacka/formular-1.
Píšete také, že vyhodnocení podaných žádostí proběhne během první poloviny 2017. V případě, že by
Třebsko ukazatel finančního zatížení nesplnilo, tak by veškeré náklady, které by obce do té doby na
přípravu napojení na ČOV Třebsko vynaložily, byly zmařeny.
Před rozhodnutím zastupitelstva o přijetí Vaší nabídky si proto musíme ověřit, že Třebsko nebude z
důvodu nesplnění tohoto vylučovacího kritéria při žádosti o dotaci vyloučeno. Žádáme Vás proto o
zaslání vyplněného formuláře kalkulačky.
V závěru Vašeho dopisu z 24.5.206 nás také upozorňujete na potenciální možnost dílčích úprav či změn
Vámi připravovaného projektu. Prosíme Vás o sdělení, jak toto bude řešeno ve Vašem návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí.
S přátelským pozdravem,

Zdeněk Strnad,
starosta obce

Příloha:
1. Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě ze dne 1. 6. 2016
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Příloha č. 1

Výpis z usneseních zastupitelstva obce
Vysoká u Příbramě
ze dne 1. 6. 2016
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zasláním žádosti obci Třebsko, aby termín pro
závaznou odpověď na nabídku ze dne 2. 5. 2016 byl oddálen na 23. 6. 2016, tedy po termínu zasedání
zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, na kterém se předpokládá výběr nejvýhodnější varianty
odkanalizování obce.
Navrhovatel: Ivo Chleboun
Diskuze: V řízené diskuzi byl Ing. Drozdou a MUDr. Fraňkem předložen protinávrh návrhu usnesení.
Protinávrh č.1: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zasláním doplňujících otázek s tím, že do
vyjasnění nebude zastupitelstvo nabídku obce Třebsko závazně projednávat.
Výsledek hlasování o protinávrhu č.1: Pro 8
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.: 20160601/08/09 bylo schváleno
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