Aktualizace Zásad svazku o spolufinancování vodního díla
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Současná verze zásad a principů spolufinancování vodohospodářských staveb je platná od 7. 4. 2017,
kdy byly navýšeny podíly Svazku na obnovu majetku, princip spolufinancování zůstal beze změn.
Informace k „Zásadám“:
Část A
A1-Základní principy
Definují pořadí důležitosti od obnovy kmenového majetku po obnovu ostatního majetku. Až v další fázi
podporujeme majetek nový. Na příspěvek není automatický nárok.
A2-Ekonomické principy a vstupy
Odstavec 1 a 2 jsou faktická čísla. Odstavce 3 až 5 jsou zásadní a vycházejí z požadavků
představenstva zvážit každou investici i z pohledu ekonomiky provozování a dopadu do ceny vody.
Část B
B1-Nový majetek
Jedná se o majetek zcela nový – na zelené louce. Netýká se to však majetku, který se staví v našich
místních částech. Těch se týká dostavba - část B2
Princip zůstává stejný – předpokládaný dopad do ceny vodného a stočného. Zde dochází ke snížení našeho
příspěvku na novou výstavbu (existuje možnost dotací). Svazek nebude tento majetek předfinancovávat
B2-Dostavba, prodloužení sítí
Podle této části budou financované již zmiňované místní části. Při stanovení výše příspěvku se posuzuje
jaká je v dané obci spotřeba vody a vztahujeme ji k průměru spotřeby ve Svazku. Finanční příspěvek svazku
zůstává beze změn.
B3-Obnova majetku
Zde přicházejí na řadu nové definice. Pojem společný majetek nahradil majetek kmenový. Ten je zejména
u vodovodů - přivaděče, úpravny, vodojemy…a je striktně definován v příloze k Zásadám“.
Nové zásady používají pojmy oblastní majetek – to je majetek sloužící více jak jedné obci a obecní sloužící
jedné obci. Na obnově se tedy budou podílet obce podle počtu připojených obyvatel a napravujeme tím stav,
kdy již nyní se s obcemi mimo platné Zásady na tomto principu domlouváme.
U výpočtu našeho příspěvku vycházíme ze základního příspěvku, který se odvíjí od průměrné spotřeby jako
doposud. Doplňující příspěvek není nic jiného než dopočet finančního příspěvku dle počtu obyvatel, kterých
se daná obnova týká v návaznosti na délku opravované sítě.
Celková maximální výše příspěvku se u obcí s vyšší spotřebou mírně navyšuje. Naopak u obcí se spotřebou
velmi nízkou se příspěvek mírně snižuje. V konečném důsledku se tedy jako Svazek budeme na obnově
podílet více. Tím dochází k naplňování základního principu zásad – prioritně financovat obnovu.
Dále zde máme pojmy oblastní svozový a obecní svozový. Slovo svozový nám říká, že takováto ČOV
slouží jako podpůrné ČOV jiným, zpravidla menším ČOV. Mají technologii, která umožňuje zpracování kalů i
svezených sem z jiných ČOV. Tím se tyto ČOV více namáhají a v konečném důsledku rychleji
opotřebovávají. Proto zde, opět na základě spotřeby, stanovujeme vyšší příspěvek svazku než je tomu u
klasické obnovy kanalizací.
Část C
C1-Obecné podmínky pro spolufinancování
Všeobecné informace s důrazem na fakt, že budeme realizovat pouze akce, na kterých jsme předem
finančně domluveni a obec má svou finanční spoluúčast finančně pokrytou. Zůstává udržitelnost 10 let.
C2-Podmínky pro spolufinancování
V zásadě se jedná o upřesnění a připomenutí podmínek, které již nyní vyžadujeme.
C3-Další podmínky spolufinancování-investorem je obec
Opět zpřesnění zásad dnes využívaných
C4-Spolufinancování v přechodném období
Tam, kde již máme uzavřenou smlouvu o dílo, tam budeme postupovat dle zásad z roku 2017.
Představenstvo svazku materiál projednalo dne 12. 05. 2020 a doporučuje Valné hromadě svazku
schválit aktualizaci Zásad svazku o spolufinancování vodního díla.
Valná hromada svazku VODOVODY A KANALIZACE schvaluje aktualizaci Zásad svazku
o spolufinancování vodního díla 2020.
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