Z čeho je vypočítána výše vodného a stočného?
Na základě množících se dotazů ohledně zvýšení cen vodného a stočného od letošního dubna si Vás
touto cestou dovolím v několika bodech obeznámit s celou problematikou s tím související:

1) Povinnost obce
Naše stávající čistírna odpadních vod byla vystavěna v 80. letech minulého stolení a k dnešnímu dni je
již stavebně zastaralá a technologicky vyžilá. Česká legislativa, potažmo legislativa Evropské unie
neustále zpřísňuje požadavky na čištění odpadních vod v rámci celé EU. Obce jsou povinny tvořit
fond oprav! Proto i naše obec s předstihem musela začít řešit problém s možnou rekonstrukcí a
intenzifikací čistírny odpadních vod. Pokud by obec nezrekonstruovala čistírnu odpadních vod
( především technologii ) došlo by k tomu, že by obec byla pokutována za vypouštění nedostatečně
upravených odpadních vod do řeky Černé.
V roce 2011 si nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby, ze které vzešla cena rekonstrukce cca 10 mil Kč bez DPH.

2) Dotace a její podmínky
Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bylo možno požádat Státní fond životního prostředí o dotaci až ve
výši 80 %, zastupitelstvo obce odsouhlasilo této možnosti využít. Dne 28.5.2013 byla dotace obci
schválena a obec jako příjemce dotace musela, aby v budoucnu při následných kontrolách nemohla být
dotace odebrána a vyměřena pokuta v řádech milionů korun za porušení podmínek, začít plnit mj. i
následující podmínky:
- uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele stavby
- vybrat nového provozovatele vodovodů a kanalizací
- dopočítání výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu
Tento výběr musel být proveden dle platné legislativy a dle zákona č. 139/2006 Sb., zákon o
koncesních smlouvách a koncesním řízení ve znění pozdějších předpisů. Výběr nového provozovatele
zajišťovala odborná společnost, která má s tímto zákonem a podmínkami poskytovatele dotace
mnohaleté zkušenosti.
Výběrového řízení na nového provozovatele se zúčastnily 3 společnosti. Byl vybrán na základě
jediného kritéria - nejnižší cena vodného a stočného! – v následujícím pořadí:
1.

PRVOK s.r.o., …………..cena vodného a stočného 33,08 Kč (38,04 Kč s DPH)

2.

ČEVAK a.s., ……………………………………….39,75 Kč (45,71 Kč s DPH)

3.

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.,………48,06 Kč (55,27 Kč s DPH)

Zastupitelstvem vybraná společnost PRVOK s.r.o., provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v naší
obci za vysoutěženou částku 38,04 vč. DPH! (Jen připomenu, že předcházející společnost ČEVAK
a.s. účtovala v roce 2013 cenu 53,52 Kč s DPH.)

3) A nyní to nejdůležitější, co každého v konečném účtování zajímá: kde se
vzala cena vodného a stočného 58,04 Kč včetně DPH ?
Poslední výše zmiňovanou podmínkou k poskytnutí dotace je (k vysoutěžené částce 38,04 Kč)
dopočítání výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu – právě ono zvýšení ceny - obce
tak, aby investice do nové čistírny odpadních vod byla v nadcházejících 10 letech vrácena zpět obci!
Výše nájemného je dopočítáno poskytovatelem dotace – ne obcí, ale Státním fondem životního
prostředí - v závislosti na výši pořizovací ceny nové ČOV a je počítáno již v roce, kdy rekonstrukce
začíná, proto právě již nyní.
A to je pravý důvod, proč částka za vodné a stočné není 38,04 Kč, nýbrž 58,04 Kč.
Je nutnou podmínkou dotace, související s desetiletým plánem obnovy vodohospodářského majetku
(týká se všech obcí v ČR) a platil by i pro další dvě společnosti. Přičteme-li k vysoutěženým částkám
toto nájemné, vypadalo by pořadí následovně:
1.

PRVOK s.r.o., …cena vodného a stočného celkem

58,04 Kč s DPH

2.

ČEVAK a.s., ………………………………………….65,71 Kč s DPH

3.

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.,………75,27 Kč s DPH

Pro shrnutí celé záležitosti - vodné a stočné nezdražila
starostka, místostarostka, nikdo
v zastupitelstvu obce a dokonce ani nový provozovatel. Jsou to podmínky k poskytnutí dotace (ve výši
cca 8 000 000 Kč ! ), které nejen naší obec, ale i ostatní obce v republice zavazují k nutnosti tvorby
finančních prostředků na další nutnou rekonstrukci vodovodů a kanalizací v obcích!

4) Na závěr
V současné době je nutné postupně opravit a obnovit celý vodovodní řad i kanalizaci a nepochybně
to nebudou malé náklady. U mostu se buduje přečerpávací stanice pro kanalizaci a připojení
stávajících domů. Za druhým mostem se bude prodlužovat kanalizační řad a dále se plánuje
prodloužení vodovodního řadu v ulici směrem od domu č.p. 116 k bytovkám a tak bude nutné
postupně každým rokem stále do obnovy poměrnou část investovat. Letos se také zrealizuje průzkum
prameniště na posílení pitné vody, které bude taktéž financováno ze Státního fondu životního
prostředí.
Snad je, na úplný závěr, dobrou zprávou zejména pro budoucnost, že je nový provozovatel smluvně
vázán zpětně odvádět každoročně obci platbu za pronájem vodohospodářského majetku. V roce 2014
převede obci cca 380.000 Kč a po dobu následujících 10 let se tato částka bude zvyšovat a tyto
prostředky půjdou do fondu oprav vodohospodářského majetku.

Veronika Korchová, starostka obce

