Zápis č.19
finančníhovýboru obce Vřesina

Téma : Hospodaření obce při provozování obecní kanalizace
Obec je vlastníkem obecní kanalizace a vybírá od uživatelů stočné,vyměřované podle
podkladů SMVaku o spotřebě pitné vody v kubících.
Obecní kanalizace ústído sběračůve vlastnictví OvaKu (D Vl) a tomu obec hradí
stočnéza každý kubík podle dvou měření v roce v ,, bezdeštnémobdobí,,.
Tento způsob je upraven v Dohodě obce s OVaKem o narovnání ze dne 27.září 2OIL
(dále jen Dohoda )konkretně v Příloze č. 4 a 5 k této Dohodě a platí dodnes.
Dohoda vyřešila spor mezi obcí a Ovakem, který nebyl dlouhodobě rozhodnut.

A} Dohoda s Ovakem

t-

Obec Vřesina platila od roku 2007 OvaKu jednostranně za odvádění odpadních vod
podle množství odebrané pitné vody, nikoliv podle množstvíúčtovanéhoOvaKem. Tak
neustále narůstal mezifakturovanými a zaplacenými částkami rozdílv řádu milionů korun ,
který vykazoval Ovak jako pohledávku vůčiobci a vymáhalji soudně. Výsledek sporu byl
nejistý a v případě neúspěchu hrozilo obci nutnost splacení vysoké pohledávky, která by
ohrožovala hospodařeníobce . Proto bylo přistoupeno K Dohodě, která upravila způsob

měření odpadníchvoda zaplacenídlužnýchčástekasoudnívymáháníbylo vzatozpět.
V Dohodě platné od 1.]..2012 jsou mimo jiné stanoveny podle přílohy č. 4 upravující
předávání pro předávací místa 1-4 a přílohy č. 5 pro předávací místo 5 , tyto povinnosti:
1) Realizovat na základě výzvy poskytovatele 2 jednorázová týdenní měření ( v každém
pololetíjedno) za účastiposkytovatele a objednatele. Pokud se objednatel nebude
účastnitve sjednaném termínu , provede poskytovatel měření za účastipracovníkŮ
vodoprávního úřadu sám a takto provedené měření bude závazné. Z naměřených
hodnot bude stanoven týdenní průměr a po vynásobení 52 to bude dohodnutý
objem množství odpadních vod pro následující kalendářní rok
Náklady na měření nese objednatel.
2) Každéčtvrtletíprovede obec na své náklady rozbory vypouštěných odpadních vod
v akreditované laboratoři a předloží je poskytovateli vždy do konce příslušného
čtvrtletí.Kontrolní odběr vzorků zajišťuje poskytovatel, který vyzve k účastizástupce
odběratele s možnostípřevzít polovinu odebraného vzorku k vlastnímu zpracování.
Objednatelje povinnen spolupracovat při provádění kontrolních odběrů... Za
překročeníhodnot jsou sjednány smluvní pokuty.
3) Cenu za odvedenísděluje poskytovatel odběrateli písemně do 15.12
předcházejícího roku včetně kalkulace . Fakturace bude měsíčnívevýšiL/L2
z celkového množstvípro kalendářní rok
4) Umožnit přístup poskytovateli k síti objednatele za účelemkontroly v době měření
5) Dohoda je sjednána na dobu neurčitou, změny číslovanýmidodatky, výpovědní
lhůta 2 roky
6) Příloha č. 5 pro předávací místo č.,5 to je pro odkanalizování části městského
obvodu Krásné Pole statutárního města Ostrava, je totožná s přílohou č. 4

I

K Dohodě byl uzavřen Dodatek č.1 platný od 15.9.2013 upravující na základě žádosti
obce argumentující nepříznivými klimatickými podmínkami po měření a nepříznivý dopad na

hospodaření obec) množství vody pro rok201,4 ( stanovení na 72L9L1kubíků započtením
výhodného měření z roku 20t2). Dále se v něm upravuje ustanovení o měsíčnífakturaci
1,/t2 ročníhoobjemu na objem v poměrné výši k počtu dnů příslušnéhoměsíce .

g)SouČasný stav
V roce 2O77 občanéVřesiny platí 1 kubík odebrané pitné vody v současnosti 31,82 KČ
včetně DPH, bez DPH 27,60 Kč a obec Ovaku platí za 1 kubík vody zjištěné měřením
v bezdeštnémobdobí 22,61Kč Kč včetně DPH,což je 19,66 bez DPH. Sazba Ovak se zvyšuje
každý rok, byt nepatrně ,sazba obce je neměnná a platná od roku 2OlT,cožje více jak 5,5
roku. Přitom pravidelně vzniká ztráta .

c)OrientaČnírozbory ztráty
Pro orientačnírozbor a pro některá dalšízjištění byl použit rok 2016 jako vzorek
s relativně nejdostupnějšími údaji.
Rok 2016

-

\_

-
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:

Příjmy obce

:

Za stočné2836.211,- Kč. Cena

za 1kubíkvč. DPH 31,82

Kč. Účtováno 89133 kubíkŮ pitné

vody
Výdaje obce:
Náklad stočnéhoOvaKu 3 128 000 Kč, cena za 1 kubík 22,35 Kčvč.DPH, účtovánona základě
měření I29 879 kubíků- rozdíl oproti pitné vodě 50836 kubíků. ( v roce 2OI7 je cena kubíku

zvýšena na 19,66 Kč bez DPH, vč. DPH 22,6tKč).

Ostatnínáklady:
Jaroš -192000 Kč, SMVak

(

sestavy) 95 836Kč, rozborvody 22 832 Kč, měření43 260 Kč,

opravy 109 854 Kč, investice 2]. 000Kč, neplatiči 46 000 Kč.'= 530782 KČ
Celkem 3128000+530782= 3 658.782,- Kč.
Rozdíl proti příjmům-ztráta :82257t,-Kč. Kryto ,,dotací" od obce .
V roce 2016 nepatrné opravy a investice, v každém roce vyššíchinvestic ( oprav)se ztráta
zvýšío investované prostředky.
Pro rok20l7 se situace zhoršila enormním nárůstem ,, měřeného množství,,v roce 20t6 na
155 486 kubíků.,představující automatické zvýšení nákladů cca o 500 tis. Kč

D)

Ke smlouvě se správcem kanalizace

:

Smlouva č.2L lzl1.t platná od 30.11.2011 s lng. Martinem Jarošem jako
odpovědným zástupcem obce s odborným dohlížením,definuje předmět smlouvy jako :
,,provozování kanalizace v majetku obce, kontrola kvality prací a činnostírealizovaných
v souvislosti s provozováním kanalizace v majetku obce, kontrola dozorování a kvality
stavebních pracía ostatních dodávek a služeb realizovaných třetími stranami pro obec
v souvislostis kanalizacív majetku obce, odborná a poradenská činnost související
s uvedenými činnostmi."
Odměna je sjednána jako stálá platba 4000 Kč bez DPH měsíčněa za práce
prováděné v souvislosti s předmětem smlouvy je 400 Kč / hod bez DPH se sazbou 20%
DPH. Výkaz odpracovaných hodin bude přiložen k faktuře a odsouhlasen odpovědným
zástupcem obce Vřesina . Dále příslušínáhrada správních a jiných poplatků prokazatelně
u h razených odpověd ným zástupcem,
Výpovědní lhůta 6 měsíců
Správce je povinen jednat s náležitou odbornou péčí,podle pokynů obce ať už
výslovných nebo těch , které zná či musí znát .....
Za rok 2016 účtovalsprávce odměnu ve rnýši 192 000 Kč z toho 57 600 Kč paušál a134
400 Kč za hodiny navíc.
Ze znénítéto smlouvy se dá vyvodit , že povinnosti obce z Dohody, zejména účast
na měřeních , součinnost při odebírání vzorků, jednánío termínech měření, předkládání
výsledků měřeníkvality vody, umožněnípřístupu poskytovateli by měl provádět odpovědný
zástupce obce.

rlK podkladům pro fakturace -( výsledkům měření, způsobu
měření atp.)
Protokoly vyhodnocení měření průtoku odpadních vod obec Vřesina

:

Pro rok 2Ot2byl vystaven Protokolze dne LI.L1,.ZOLI z měření na místech Pl-P4 a to
dne 30.9-7.L0.2O1ta 27.tO -.3.LI.20II ze kterého vyplynul ročníobjem pro rok 2012 ve výši
L27858kubíků.Podepsánlng.Tomeš,mistrstřediska monitoringukanalizačnísítě.
Tento protokol byl startovací pro uplatnění Dohody od LI.2OL2,
Stejným způsobem byla stanovena množství v roce 2O12pro rok 2013 (121259
kubíků),2013 pro 2Ot4 (LZIgtt),2OL4 pro 2015(123885), 201-5 pro 2016 ( 129879'),20t6
pro 2077 (155486).
Pro předávací místo P5 je k dispozici Protokol z L,12.2OLL na ročníobjem 925,6
kubíků,,Protokol z12,10.2OL2 na 1811 kubíků,Protokol 1,4,5.2OL2 na1154 kubíků,Protokol
z2,8,2Ot3, objem LO77,96 kubíku . Od té doby nemám k dispozici dalšíProtokoly.

V roce 2016 byly na základě objednávky z2.L.2OL7 s textem : ,,Objednáváme u vás
fakturaci průtoku odpadních vod v celkovém ročnímobjemu 155 486 kubíků" zaplaceny 2
3

faktury po 2L 630 Kč za měření ato nazákladě totožných pracovních výkazů č,IO,zříjna
2OL6 a č.LL,z listopadu 2016bez uvedení dnů , kdy bylo měřeno a bez uvedení měřeného
množství. Předmětem fakturace jsou technické a přípravnéčinnosti, montážnípráce,
dodávkové auto s řidičem, výkon kombi vozu. Výkazy jsou podepsány Tomeš , Roubíčková.

Výkazy jsou nedůvěryhodnéneboť na výkazu č.LO zříjna2Ot6je jako předmět prací
uvedeno : ,, měření odpadových vod ]-. Pololetí" , což je evidentnínesmysl, a výkaz č.11
z listopadu je přesnou kopiíč.l0stextem,, měření 2. Pololetí" a dá se předpokládat,že
byly vyrobeny dodatečně , jako reakce na objednávku faktura ce z 2,L2O17
Důležitévšak je , že na základě takových ,,méření" je stanoven ročníobjem 155 486
kubíkůuvedený na objednávce, který je základem pro fakturaci v roce 2OL7 a představuje
v mnoŽství nárŮst oproti roku 2016 o cca více jak 25 000 kubíkůa oproti roku 2015 o 31 ooo
kubíků, což představuje zvýšenínákladůpro obec mezi550tis. Kč a 700tis. Kč.
Případný argument, že došlo ke zvýšenípočtu obyvatel a domů to ve spotřebě pitné
vody neodpovídá vývoji účtovanépitné vody, zjištěnévýpočtem s účetníchsestav takto :
2073-87 300 kubíků,2OL4-86928 kubíků,2Ot5- 91986 kubíků,2016- 89 !32 kubíků..

rlVýhled obce v oblasti správy

a výstavby kanaIizace.

Obec má dokument z roku 2006 s názvem ,, Kanalizace - stávající stav a výhled do
roku 20].0." zpracovaný ing. Jarošem ,to znamená 11 let starý. Cílem, podle tohoto výhledu
bylo , aby v roce 2010 byly téměř všechny vody odvedeny prostřednictvím kanalizačního
sběrače D Vl na centrální čistírnuodpadních vod v Ostravě Přívoze provozovanou Ovakem.
Podle tohoto dokumentu měla obec tt I75 m kanalizací vybudovaných do roku 1999 a
3033 m vybudovaných do roku 2004, s tím, že výhledově by mělo být dobudováno cca
4L4O m kanalizační sítě a tak napojeno cca 96 % rodinných domků. Jak byl záměr splněn mi
není známo. Situace se změnila v tom , že od té doby přibylo jak obyvatel ( cca 2900) tak
rodinných domů.
Dále v roce 2OI2 byla pro obec vypracována ing, Jarošem ,,Zpráva o
vodohospodářské problematice v obci a návrh dalšíhopostupu s potřebou rekonstrukce

vložkovánímv ulici Vřesová (415 m),Hlubočická (570m) Plzeňská (370m), nebo nová
kanalizace v těchto lokalitách, dále na základě požadavků občanůje třeba doplnit nebo
rekonstruovat kanalizaci v ulicích Nade vsí (100 m)Úzká (180m), U letního kina (80 m).
Výhledovějenutnořešitnevyhovujícíúsekyašpatnýtechnickýstav vulicích (Lázeňská)
238m), Záhumení- Klimkovická ( 390 m)Selská (8a0 m) Malá strana (530 m),VE Dvoře (95
m) ,Hlavní( 730m). Jako aktuálnípotřeba řešeníbyla zde dále uvedena přeložka kanalizace
na ul. Zahrádkářské, a dostavba vyrovnávacích nádrží t< ČOV v areálu U Opusty.
Dále jsou zde navrhovány provozní úpravy nevyžadujícíPD na ul. Dolní, rev. šachty na ul.
Mgr. Tomáška, obnova propusti u DPMO, oprava revizní šachty na ul. Osvobození. Jako
problémy vyžadujícíPD jsou označeny- přepojení staré kanalizace v ul . Pod lipou na koryto
vodního toku a přepojení kanalizace od mostku na ul. Nádražní do dešťovékanalizace a
podchycení drenážních vod zaústěných do jednotné kanalizace na ul. Osvobození u č.p.
].90.

vodní nádrži je zde uvedeno: Technický stav nezaručuje bezpečný provoz, narušení
bezpečnostníhopřelivu, návodní líc hráze je poškozen abrazí, nánosy splavenin v zátopě
K
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dosahují cca do poloviny výšky hráze, vodní nádrž není provozována podle PaMř (prov a
man. řád ).
Dalšídokument ke kanalizaci nemám k dispozici.

c)

Historie vývoje ceny stočného

Posledníúprava ceny stočnéhobyla provedena kt.1*2OL2 a údajně existuje
usnesení ZO v tom smyslu ,že na každoročníúpravu ceny Ovakem bude reagováno v ceně
obce pro obyvatele. Taková reakce však ztrátu obce naprosto neřeší i kdyby byla prováděna.
Cena pro obyvatele byla upravována jen na základě úprav sazby DPH. Ovak účtujenapř.
v Ostravě obyvatelům za 1 kubík stočnéhov roce 2OL7 39,30 Kč.
Ztráta vzniká zejména rozdílem mezi cenou účtovanéza kubíky pitné vody a měřenými
splašky obsahujícími balastní vody včetně vody děšťové,který v roce 2016 představoval
36,3% měřené spotřeby to je 50836 kubíků,vysokými ostatními náklady a zhoršuje se
nezájmem obce o měření a stanovení odpovídajícíceny.

cn)Ke zj!štěním
s Ovakem , sama navrhovala termíny
podmínky
měření, reagovala na klimatické
,zúčastňovala se měření byť sporadicky ,
iniciovala dodatek řešícínepříznivý vývoj ve stočném, jednáním dosahovala třeba
vyloučenídeštivéhodne z měření atp.
Od roku 2015 podle dokladů , které mám k dispozici obec přebírá pasivně údaje
SMVaku což vede k prudkému nárůstu hodnot měřených a fakturovaných průtoků(proti
roku 201-5 v roce 2O16 + 599a kubíků,v roce 2017 + 31600 kubíků,), což neodpovídá
zvýšeníspotřeby vody, ale je způsobeno nehlídáním a neúčastína měření. V roce 2016
, kdy se stanovovalo množstvíprorok 2OL7 v současnédobě fakturované, byla měření
prováděna narychlo až na konci roku (13.10-19.10 a4.L2-L0.12.2OI6), nebyla prováděna
1,xza každépololetí, v protokolu je uvedeno, že nebyly žádnésrážky ,zatímco podle
meteorologických údajůpro republiku v říjnu v těchto datech 3 dny pršelo, z toho ]. den
silně, pracovnívýkazy uvádějí měření průtoku za 1. pololetí v říjnu ,atp.. Dopad je fatální
a nebude -lijednáním dosaženo zmírnění, bude v řádu+ 700 tis. Kč na uýdaje obce .

Do roku 2014

\*

obec aktivně spolupracovala

Obec nereagovala na ztráty z provozu kanalizace třeba zvyšováním ceny, zatímco
všude jinde ke zvyšování pravidelně dochází a dotuje tak občany v řádu milionů ročně,
což sice není protiprávní, ale nechová se jako řádný hospodář.
Správce kanalizace by měl sehrávat podstatně většíúlohuve prospěch obce ve
styku s OVakem .
Náklady na správu se také neustále zvyšují, ceny jedné položky v sestavách Smvak
vzrostly podstatně , výkazy pracíza měření jsou rok od roku dražší.Obec by měla mít
jasný výhled v investicích a opravách kanalizace na dobu nejméně 5 let a zajišťovat
prostředky na realizaci.
V problematice jsem se neorientoval ve věcech k odběrnému bodu č. 5 ,kde
přebíráme do své kanalizace cizí splašky a kde snad by tyto průtoky měly být placeny

obci . K jejich měření nemám v posledních letech žádnédoklady a do dalšího zkoumání
nemám sílu- jedná se patrně o desetitisícové položky ročně.

Návrhy na opatření :
1.

2.

3.

7.

zo ukládá radě obce zadat studii sníženímnožství balastních vod
t2l2ot7.

v kana]izaci

.

Termín

ZO ukládá radě obce jednat o způsobech sníženíostatních nákladů na provozování
kanalizace , jako jsou ceny sestav SMVak,ceny měření Ovak, půIročnívyúčtování,vymáhání

pohledávek apod. Termín: L2/2OL7
ZO ukládá radě obce zajistit účastpověřených zástupců obce na měření odpadních vod
Ovakem , kteří budou aktivním působením ovlivňovat výsledky měření např. dozorem nad
bezdeštným obdobím
ZO ukládá radě obce vstoupit do jednání s Ovakem s cílem snížitdopady měření roku 2016
pro účtováníroku 2OL7 a měření z června 2OL7 pro rok 2018. Jednat s poskytovatelem o
případné úpravě dohody např. stanovením paušálního množstvíodpadních vod na základě
5-ti letých čísels tím, že k dalšíúpravě paušálů by došlo po určitémzvýšenípočtu domů
v obci. Dále pak vyjasnit problematiku kontrolního místa P5.Termín zt2l20L7
ZO ukládá radě obce seznámit správce kanalizace s dohodou s Ovakem a s povinnostmi
vypl,ývající ze zastupování obce. Upravit smlouvu se správcem tak, aby jeho činnost byla
lépe kontrolovatelná, provést úpravu hodinových sazeb a paušálu. Termín :t2l2Ot7
ZO ukládá radě obce připravit návrh na úpravu stočnéhopro občany s platnosti od 1.1.2018
a návrh na dalšípostup v této problematice v dalších letech. Termín z t2l2O17
ZO ukládá radě obce uložit správci kanalizace zpracování aktuálních potřeb oprav a
budování nových kanalizačních sítído roku 2020 a zahrnout potřeby do střednědobého
výhledu. Termín :!2l2Ot7

Usnesení FV : Finančnívýbor projednal zápis na jednání I0.8.2Ot7
č. 19 bude předložen na jednání ZO v září 2OI7 .
Zpracoval

:

a rozhodljednomyslně

,

že zápis

