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Návrhy na usnesení:

ZM
schvaluje :: n esch va I uje
stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dle návrhu valné hromady ze dne 21 .092017
uvedeného v příloze.

Důvodová zpráva:
Město Příbram je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále Svazek).
Svazek dlouhodobě jedná o přijetí novych stanov, v důsledku toho vznikl v roce 2017 návrh, který byl
do ZM předložen na dubnové jednání (bod 14). Zastupitelstvo města usn. č. 722í2017íZM návrh
schválilo. Kromě řady technických detailů bylo podstatným bodem rozšířeni členů Správní rady ze 4
na 5, kdy u volby pátého Město Příbram dobrovolně ponížilo svůj vliv, kdy namísto 45 hlasů souhlasilo

s tím, že bude pátého člena volit silou pouhého jednoho hlasu (viz. š 20.4 verze stanov schválených
v ZM 24.04.2017).
Následně se dne 21.09.2017 sešla valná hromada (dále VH) Svazku. Pro ostatní členské obce
Svazku bylo však řešení schválené zastupitelstvem města nepřijatelné, byť s touto verzí přišel v roce
2017 Svazek sám. Ze strany členských obcí byl navržen protinávrh, ktery je v tuto chvíli předkládán
ZM města Příbram.
Tento protinávrh vychází ze znění 2 dubna 2017 s určitými odchylkami (změnami).
Nyní navrhované změny jsou tyto:
1. 5 MB —technícká úprava neměnící podstatu textu.
2. & 16í1-2 — navrhuje se navýšení kvalifikované většiny pro usnášeníschopnost a přijetí

rozhodnutí ze současných 50 hlasů na 56 hlasů. V praxi to znamená, že v současné době pro
návrh musí hlasovat Město Příbram a pět dalších obcí. Navrhovaná změna předznamenává,
že pro přijetí jakéhokoli usnesení musí hlasovat Město Příbram a jedenáct dalších obcí (z

celkOvého počtu 20 obcí). To stejné platí pro usnášeníschopnost — VH by byla
usnášeníschopná za přítomnosti Města Příbram a jedenácti dalších obcí (na rozdíl od
současných pěti).
3.

5 3015 — do značné míry technická úprava textu, kdy v původní větě: „Příjmy Svazku budou
použity pouze“ na financování předmětu _činnosti Svazku.“, dochází k záměně sloves z

4.

5 SOIB — v původním znění dany článek hovoří o tom, že případná ztráta Svazku je hrazena
z příjmu minulých let, a pokud tohoto nebude, tak se na ztrátu složí jednotlive členské obce a

„BUDOU POUZITY“ na „MOHOU BYT POUZITY“.

město. Nové znění vypouští variantu, že by se ztráta hradila příspěvkem členských obcí a
města a ponechává variantu úhrady ztráty, pokud by na ni neměl Svazek sám, bez jasné
odpovědi. Nutno podotknout, že ztráta Svazku je do značné míry teoretická záležitost, neboť
Svazek inkasuje milionové příjmy z pronájmu VH infrastruktury provozovateli — 1.8čV, kdy tato

smlouva bude účinná do třicátých let tohoto století.

Vtuto chvíli je na posouzení zastupitelstva Města Příbram, zda bude souhlasit s tímto protinávrhem.
Pokud jej ZM neschválí, budou platit současné stanovy a bude probíhat další vnitřní diskuze nad

zněním stanov a bude se hledat znění, které bude pro všechny zúčastněné přijatelné. Diskuze o nové
podobě stanov probíhá už radu let. Pokud ZM tento návrh schválí, budou stanovy předloženy do
schvalovacího procesu ostatním obcím. Souhlas musí vyslovit všechny obce.
Předložený protinávrh osiabuje hlasovací pozici Města Příbram vrámci VH Svazku. Argumentace

ostatních členských obcí je taková, že současná hlasovací převaha na VH vznikla historicky tak, že
původní záměr obcí a Města Příbram zakládajících Svazek byl takový, že vodohospodářský majetek
města a ostatních obcí bude provozován dohromady „pod jednou smlouvou“ jako jeden provozní
celek. Vdůsledku již nejasných okolností vdevadesátých letech však došlo k tomu, že po vzniku
Svazku se Město Příbram rozhodlo provozovat svoji vodohospodářskou soustavu samo („na vlastní

provozovateískou smlouvu"), ale podstatný hlasovací vliv městu na VH Svazku zůstal. Předkládanou
úpravou by tedy! došlo kponížení vlivu Města Příbram, kdy tento současný hlasovací vliv je
historickým omylem.
Na druhou stranu jde opáčit, že Město Příbram je závislé na nákupu pitné vody od Svazku a město
nemá jinou možnost, jak vodu nakupovat. Vlastní zdroje pitné vody město nemá. Město má tak

zachovánu určitou zvýšenou kontrolu nad vodními zdroji a úpravnami vod.
Pro úplnost nutno připomenout, že výkonným orgánem Svazku není VH, ale Správní rada. Ta má

v tuto chvíli čtyři členy, kdy každý z čženů Správní rady má jeden hías.

Příloha:
text stanov (návrh 2 VH 21.09.2017)

