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Rada města

l. bere na vědomí

návrh nového plánu financováni obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaný společnosti 1.SČV,
a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10, podle kterého činí minimálnI roční potřeba
finančních prostředků 49,02 mil. KČ v letech 2020 - 2023.

íl. doporučuje

ZM schválit nový plán financováni obnovy vodovodů a kanalizaci s minimální roční částkou
49,02 mil. KČ v letech 2020 - 2023.

Ill. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 07.10. 2019.

Napsal: Ing. Milan Štufk'

Návrh na usneseni:

Zastupitelstvo města

schvaluje nový plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci s minimálni roční částkou
49,02 mil Kč v letech 2020-2023

Důvodová zpráva:

Platný pián financováni obnovy vodovodů a kanalizací schválený zastupitelstvem města v roce 2011
(usn, C. 234/2011/ZM ze dne 11.07.2011) výpočtem stanovil minimálni roční potřebu finančních
prostředků pro financováni obnovy VH majetku města Příbram na 33,82 mil. KČ. Podle plánu obnovy
je určováno nájemné pro společnost 1. SČV, a.s.. Toto nájemné tvoří hlavni zdroj pro financováni
obnovy vodohospodářského majetku.
Ukázalo se, že současný platný pIán financování obnovy již neodpovídá požadavkům na financování
obnovy VH majetku a neodráží ani skutečný stav VH majetku města Příbram.



Na základě odevzdané majetkové evidence (VUME) za rok 2018 a ceny vypočtené na základě
metodického pokynu Mze byl provozovatelem VH majetku 1. SČV, a.s. zpracován návrh plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizaci města Příbram.
Podle tohoto návrhu plánu financováni obnovy VH majetku činí roční minimálni potřeba finančních
prostředků pro financování obnovy 49,02 mil. KČ.
Podle výpočtu návrhu zpracovaného 1. SČV je s touto částkou uvažováno v letech 2020 - 2023.

Přílohy:
Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizaci města Příbram



4. Tabulka plánu financováni obnovy vodovodů nebo kanalizaci:
Město Příbarm

2019
Návrh je zpracován na základě odevzdané majetkové evidence (VUME) za rok 2018 a ceny vypočteny na základě metodikého pokynu Mze
č.j. Razítko vlastníka a podpis statutárního Ústupce:
Datum scnváleni:

Hodnota majetku jako u
součet aktuálních stavu majetku Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizaci v mil. Kč na 2 desetinná

Poř.č, Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové pořizovacích cen,

"yjádřené v % Teoretická doba Délka potrubľv místa
' ' " . akumulace .

evidence uvedených ve vybraných opctrebenl. , roce schváleni
údajích majetkové výsledek p'ostředku v" " , plánu (km)počtu roku 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

evidence (v miLKč na 2 tmpairmentu v
ňp'ŕ"mä m'"'q\ Yn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
: Vodovody: přiváděcí řady " rozvodná vodovodní sit' 587,91 44 45 122,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 64,25

4 Úpravny vody + zdroje bez úpravy 0,0C 45 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S
6 . . . , 21,22 21,22 21,22 106,081(anahzace: přlvádeci stoky " stoková SÍt' + dešťová 1 275,58 38 56 149,35 21,22 21,22
7
8 Čistir 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 74,75
9 ny odpadních vod 448,49 25 30 x
10 vodovody celkem 587,91 x x 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 64,25
11 Kanalizace celkem 1 724,07 x x 36,17 36,17 36,17 36,17 36,17 180,83
12 CELKEM 2 311,99 X X 49,02 49,02 49,02 49,02 49,02 245,08
13 Celkem řádky 2, 4, 6, 8 +
14 Celkem řádkY 3, 5, 7, 9 ++

+

++

+

++

+
+4

+

++

"Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, Kému lze vymezit samostatnou položkou uvedených ve vybraných údaj/ch majetkové evidence (VÚME), pl'/pac/ně jako
inventámě vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem z/skáni nové životnosti stavby i technologie a tlm i zachovánl dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace
"Finanční pmsfkdky z/skané z vodného a stočného: v komentáři vlastník popISe zdmj této hodno(y (nájemné, odpisy Účetní, opravy, popř. pmstkdky účelově určené pm obnovu t/mto plánem.)
"" Finanční prostředky ostatnl- jedná se jiné než z/skané z vodného a stočného: v komentáh' vlastník popISe způsQb č/eněn/a stanoven/této hodnoty (např. dotace, zdroje z př//mů obcl, Úvěry atd.)

skupina vodovod
2120-735426-00243132-1/1
skupina kanalizace
2120-612634-00243132-3/1 kanalizace Příbram
2120-735426-00243132-3/2 dešťová kanalizace Příbram
skupina čistírny odpadních vod
2120-735426-00243132-4/1
komentář
Stáří zjištěno ve spolupráci s vlastníkem podle Kolaudačnlch rozhodnutf, geodetických zaměřeni, inventárních seznamů a místních znalostf


