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Uzavreni smenné smlouvy o bezúplatném vzájemném prevodu vodohospodárského majetku mezi
mestem Príbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace.
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Text usnesení RM:
Rada mesta doporucuje

Rada mesta

Ing. Markéta Pavlištová Havlová, vedoucí OIRM

v RM dne 15.05.2020
usneseni císlo 354/2020

Zastupitelstvu mesta Príbram schválit uzavrení smenné smlouvy o bezúplatném vzájemném prevodu
vodohospodárského majetku mezi mestem Príbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace v peti
lokalitách.

Napsal: Ing. Dagmar Vlcková

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo mesta schvaluje

uzavreni smenné smlouvy o bezúplatném vzájemném prevodu vodohospodárského majetku mezi
mestem Príbram a Svazkem obci pro vodovody a kanalizace v peti lokalitách.

Duvodová zpráva:

Na základe doporucení provozovatele vodohospodárského majetku (dále VHM) mesta, spolecnosti
1.SCV a.s., schválilo zastupitelstvo mesta (dále ZM) usnesením c. 759/2017/ZM ze dne 19. 06. 2017
smenu VHM mezi Svazkem obci pro vodovody a kanalizace (dále Svazek) a mestem Príbram. Šlo o
logickou smenu majetku na základe logické provozní potreby.
Po této smene provedla spolecnost 1.SCV, a. s., hlubší analýzu vlastnictví VHM mesta Príbram a
hlavne Svazku. Dle této analýzy 1.SCV, a. s., došla k záveru, že existuje ješte dalších 8 lokalit, kde
existuje nelogicnost mezi vlastnictvím VHM a jeho užíváním (danou VH sIt vlastní subjekt, který jej
neužívá a naopak jej užívá subjekt, kterému vlastnické právo nesvedci). Proto 1.SCV, a. s., navrhuje
vyrešit tyto disproporce opet prostrednictvím smeny. Vždy se jedná o vodovodní infrastrukturu (nikoli
kanalizacní).
Z uvedených osmi lokalit, které jsou navrhovány, jsou ke smene:

· 4 lokality ve vlastnictví Svazku
o všechny navrhované k prevodu na mesto Príbram

· 3 lokality ve vlastnictví mesta Príbram
o jedna navrhovaná k prevodu na Svazek
o jedna navrhovaná k prevodu na obec Bohutín
o jedna navrhovaná k prevodu na obec Háje nebo na obec Dubno

· 1 lokalita ve vlastnictví obce Bohutín
o navrhovaná k prevodu na mesto Príbram

Predmetem tohoto materiálu je smena 5 lokalit mezi mestem Príbram a Svazkem. Smena mezi obci
Bohutín a mestem Príbram (2 lokality) bude predmetem jiného materiálu, nebot' jde o jiný subjekt.



Smena na obec Háje ci Dubno (l lokalita) realizována nebude, nebot' tyto obce o smenu zájem
neprojevily.
jak bude niže podrobne popsáno, mesto Príbram by od Svazku na základe navrhované smeny
získalo ctyri lokality (úseky trubního vedeni) a Svazek by od mesta Príbram získal jednu lokalitu
(vodojem Hate).
Technický stav jednotlivých lokalit je ruzný, nekteré cásti jsou po obnove, nekteré jsou puvodní.

1. lokalita

soucasný vlastník - Svazek

DN délka l místo stav materiál rok
m

500 957 PB lV - PB Asie výmena litina vyšší pásmo 1997

500 700 PB Ill- PB lV puvodní ocel vyšší pásmo ' 1975

prevod na - mesto Príbram

jedná se o trubní vodovodní rad DN 500 od úpravny vody Hate podél Nového rybníku v komunikaci
ulice Seifertova v délce 1.657 metru. V podrobnostech lze odkázat na situacní mapu.

2. lokalita

DN démka místo stav materiál rok

400 178 PB lV - Víl . výmena litina strední pásmo 1997

500 697 PB Ill - PB lV puvodní ocel strední pásmo 1975

soucasný vlastník - Svazek prevod na - mesto Príbram

jedná se o trubní vodovodní rad DN 400 a 500, které vede podélne podle vedení dle lokality 1 od
úpravny vody Hate podél Nového rybníka k zimnímu stadionu. K viaduktu jde o dimenzi 500, od
viaduktu jde o dimenzi 400. Celková délka ciní 875 m.

3. lokalita

soucasný vlastník - Svazek

DN dé:ka mi,to

150 90 VOJ - pole

300 118 VDJ - pole

300 1090 , pole-Lazec
.__300 25 Lazec

250 33 ' "Baník

l 300 , 111 , Baník

250 24 Ke stadlonu
._____250 74 Ke stadionu

—· F—

300 461 Ke stadionu
P—

300 24 Ke stadionu
f_'_ '- —-——
300 23 Ke stadionu

300 42 Ke stadionu

prevod na - mesto Príbram
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jde o trubní vedení o celkové délce 2.115 metru ruzných dimenzi. Toto trubní vedeni zacíná u
úpravny vody Kozicín a vede podél fotbalového stadionu až k Rožmitálské ulici, kde se napojuje na
další sit' ve vlastnictví mesta Príbram.



4. lokalita

šouCasný vlastník - Svazek prevod na - mesto Príbram

ON délka místo stav materiál rok
m

200 271 PB V puvodní litina 1961

200 238 PB V preložka litina 2008

200 64 PB V puvodní litina 1961

200 215 PB V preložka litina 2010

200 800 smer Brod puvodní litina 1961

160 25 pod tratí výmena PE 2003

300 110 Brod puvodní litina 1981

250 350 Brod puvodní ocel 1981

Jde o trubní vedeni ruzných dimenzi v celkové délce 2073 metru, zacÍnajLcÍ u bývalé restaurace U
Pletánku na Zdabori smerem k osade Brod a koncí u areálu spolecnosti Dorys.

5. lokalita

soucasný vlastník - mesto Príbram prevod na - Svazek

jedná se o stavební objekt vodojemu Hate ll, který byl postaven v roce 1978 a je v puvodním stavu,
vyjma bežných oprav a údržby. Tento vodojem se nachází mimo areál úpravny vody Hate, který je ve
vlastnictví Svazku. Tento vodojem je v užívání Svazku (je zde umístena voda ve vlastnictví Svazku) a
mesto Príbram tento vodojem fakticky nevyužívá.
Po právni stránce tvorí vodojem ctyri pozemky v k.ú. Príbram, a to:

· parc. c. 139 zastavená plocha a nádvorí, jehož soucásti je stavba bez cp/ce - stavba
technického vybavení (objekt vodojemu), výmera 126 m2

· parc. c. 141 ostatní plocha - ostatní komunikace (prístupová cesta v areálu), výmera 311 m2
· parc. c. 140/1 ostatní plocha - jiná plocha (oplocený areál vodojemu), výmera 6544 m2
· parc. c. 140/2 zastavená plocha a nádvorí, jehož soucástí je stavba bez cp/ce - jiná stavba

(stavba komunikacního stožáru), výmera 6 m2

Predmetem smeny v páté lokalite by tedy byly tyto ctyri pozemky.

Na záver nutno konstatovat, že dané navrhované smeny pouze formálne narovnají letitý vztah, kdy
dané lokality nejsou ve vlastnictví skutecného uživatele VHM.

Príloha:
Materiál od 1. SCV, a. s.
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vzájemný prevod a smena vodohospodáNkého majetku mezi Svazkem obcí pro vodovody
a kanalizace a mestem Príbram

Vážení,
tímto dokumentem Vám chceme objasnit opodstatnenost a nezbytnost prévodu vodovodních kdu
v meýetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace do majetku mesta Príbram a prevod vodcýemu
Hate íl, kletý je soucástí úpravny vody Hate, do majetku Svazku obcí.

Celá prDblematika vznikla, jak jsme již vysvetlovali pri pMcházejícich dvou etapách výmen
mqje&u, dastnfci vodohospodárSkého majdcu byli urceni v mce 1996 na základe .&nbtny
o bezúplatném plbvodu maPtku do vlastnktvl obce" uza0ené s Fondem národního majetku cr
dne 1. 7. 1996. Historický pRevod tohoto majetku provádený vkeméne jako achninistnauvní úkon,
jak byb konstatováno, nebyl zcela v souladu se zpusobem skupinového zásobení mesta Príbram
a Svazku obci a neodnážel skutecné provozní a technické hledisko.

výber smenovaných vodovodních ládu byl zohlednen nejen pruvozním hkdiskem, ale ruvnež
s ohledem na vybudovaná místa mekni vody predané, které byli již zbudovány v prubehu roku
2002 dle reálného pmozne technického Nšenf celého komplexu skupinového vodovodu Príbmm.
jediné mlstcí, které zbývá osadit je menenf vyššího pásma. Toto mnQžství je doposud urcováno
matematickým dopoctem zdalšich mel\en1. jako technicky vhodné místo se dbuhodobe nabízí
vlastni armaturní komora vodojemu Hate l.

läD. kozE'ls navmovaneno vDaonosE)oaalsK8no maE1Ku
dastnik komu DN délka m mkto mv mwtedál nok lC Celkem détka m

Svazek Príbram 500 957 PB lV - PB Asie vÝmena litina vyšší pásmo 1997 66m8
Prbram 500 7TX) PB Jli - PB lV puvodní DCéL vyšší pásmo im 667708 1657

Svazek Príbram 400 178 PB lV- VIl vÝrnena Huna strední pásmo 1997 667m
Príbram 500 PBlll - PBIV puvodní ocel strednfpásmo 1975 667m 875
Príbram 150 90 VDJ - pole puvodní Mna 1963 651220
PHbram 300 118 VOJ - poie puvodnf litina 1957 G1220
Plbram 300 1090 pole-Lazec vYmena litina 2005
Pnbram 300 743 Lazec puvodní azbestocement 1957 651220
PMmm 300 25 Lazec puvodní litina 1957 651220
Príbram 300 473 Laizec- Bank puvodnf azbestocement 1957 651220
Príbram 250 33 Baník pUvodnf litina 1957 «1220

Svazek Prbram 300 111 Baník výmena litina 2014 651220

Pribmm 250 24 Ke stadionu výmena litina 2005 «1220
Prbmm 250 74 Ke stadionu výmena Huna 2005 651220
Príbram 300 461 Ke stadionu puvodní Huna 1957 651220
Príbram 300 24 Ke stad iónu pUvodnf litina 1957 W1220
príbram 300 23 Ke stadionu puvodní litina 1957 651220
Pnbmm m 42 Ke stadionu výmena litina 2005 3331
Prbram 200 271 PBV puvodní litina im 651140
Príbram 200 238 PBV preložka liHna 2008
Príbram 200 64 PBV puvodnf Huna 1961 651140

Svazek Prbram 200 215 PBV preložka Huna 2010 m1/40Prbmm 200 800 smer Bmd puvodní litina 1961 650586
Príbram 160 25 pod trati výmena pe am 303447
PHbram 300 110 Bmd puvodnf litina im 650586
Príbmm 2SO 350 Brod puvodní im 650586 2073

Prbram Svazek PB Ill - UV Hate pUvodnf objekt 1998 m679
Chybd Chybné propojení.

Nmhospodská 93, 261 on Prbiam
Zákamická linka" 840 in 322
infô@1scv.a, WWW.lScV.Cz

Sídlo spcNecmst: Kb Kablu 97L 100 OD 'K)
SpokCnost je zapsána v obchodMrn FcjstríkU
u Mestského scxklu v Praze,ockm b, viWka 'K)383.
lC: 47549793, DIC: CZ47549793

by G) VEOUA
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Na základe hlubší analýzy vlastnicNí VHM mesta Príbiam a Svazku obcí, býo nalezeno dalších
pet lokalit, kde existuje majetková a provozne technická nesrovnalost a nelogicnost mezi
vlastnktvím VHM a jeho užlváním (danou VH sft vlastní subjekt, který ji neužívá, nedisponuje
potrébou ani financními prostrédky na její obnovu a naopak ji užívá subjekt kterému vlastnické
právo nesvedci, na jehož úkor jdou ztráty na ni, ale který nemuže do její obnovy bez vlastnického
práva investovat). jediným rešením této dispnoporce je smena a pNvod pNdmetné inhastruktury

uvedenými vlastnlky, kdy nedochází k pkvodu majetku na žádný Mí subjekt a zustává zcela
zachován úcel inhashuktury. Vždy se jedná o vodovodnl inhastruktum (nikoli kanalizacní).

Z uvedených osmi |oka|it ktené jsou navrhovány ke smene je:

· 4 lokality ve vlastnictví Svazku
o všechny navrhované k prevodu na mesb Príbram

· 1 lokalita ve vkstnlctvi mesta Príbram
o jedna navrhovaná k pnevodu na Svazek

Predmetem tohoto materiálu je smena 5 lokalit mezi mestem Príbram a Svazkem. jak bude níže
podrobne popsáno, mesto Príbram by od Svazku na základe navrhované smeny získalo ctyri
lokality (úseky tmbního vedení) a Svazek by od mesta Príbram získal jednu lokalitu (vodQiem
Hate). Technický stav jednotlivých lokalit odpovídá jejich technickému stárí a použitým materiálum,
kdy je vetšina inflastmktury na konci své žNotnosú.

1. lokalita

soucasný vlastník - Svazek prwod na - mesto PHbmm

DN dé:ka mkto stav materiál rok

500 957 pb lV - PB Asie výmena litina vyšší pásmo 1997

500 700 PB Ill - PB lV puvodní ocel vyšší pásmo 1975

Jedná se o trubní vodovodnf cad DN 500 od úpravny vody Hate podél Nového lybnncu
v komunikaci ulice Seifertova v délce 1.657 metru. V podrobnostech lze odkázat na situacní mapu.

2. lokalita

soucasný vlastník - Svazek pkvod na - mesto Prfbram

DN délka místo stav materiál rok
m

400 178 PB lV- Víl výmena litina stnedni pásmo 1997

500 697 PB Ill - PB lV puvodnf ocel strední pásmo 1975

jedná se o trubní vodovodní rád DN 400 a 500, které vede podélne podle vedení dk lokality 1 od
úpravny vody Hate podél Nového rybníka k zimnímu stadionu. K viaduktu jde o dimenzi 500, od
viaduktu jde o dimenzi 400. Celková délka änl 875 m.

1. $CV,
Nwohospodská 93, 261 01 Prbram
Zákäznkxá link8: 8401i1322
hMb@1scv.cz, WWW.1SCV.CZ

Sfdo sposecnost: Ke Kablu 971, 100 OD Rraha K)
SpolecnostH zapsána v obchodum fektmcu
u MestskéhD~uv oddíl B, Vt@ 10383.
ic: 47549793, DIC: CZ47549793

by G) VEOLIA
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3. lokalita

soucasný vlastník - Svazek pkvod na - mesto Príbram

ON délka místo stav materiál rok
m

150 90 VDJ - pole puvodní litina 1963

300 118 VDJ - pole puvodní litina 1957

300 1090 pole-Lazec výmena litina 2005

300 25 Lazec puvodnt litina 1957

250 33 Baník puvodnf litina 1957

300 111 Baník výmena litina 2014

250 24 Ke stadionu výmena litina 2005

250 74 Ke stadionu výmena litina 2005

300 461 Ke stadionu puvodní litina 1957

300 24 Ke stadionu puvodní litina 1957

300 23 Ke stadionu puvodní rtina 1957

300 42 Ke stadionu výmena litina 2005

jde o trubní vedení o celkové délce 2.115 metru ruzných dimenzí. Toto trubní vedení zacíná u
úpravny vody Kozicln a vede podél fotbalového stadionu až k Rožmitálské ulici, kde se napojuje na
dalšf sIl ve vlastnicM mesta PHbmm.

4, lokalita

soucasný vlastník - Svazek pi2vod na - mesto príbram

DN d:ka míSto stav materiál rok

200 271 PB V puvodní litina 1961

200 238 PB V pReložka litina 2008

200 64 PB v puvodní litina 1961

200 215 PB V prébžka litina 2010

20'0 BOO smerBmd puvodnf litina 1961

160 25 M hau výmena PE 2003

300 110 Bnod puvodní litina 1981

250 350 Brod puvodní ocel 1981

.

jde o trubní vedenf ruzných dimenzí v celkové délce 2073 metru zacMjlcí u restaurace
U Pjetánku na Zdabon smerem k osade Brod a koncí u areálu spokcnodi Dorys.

LScv,a.s.
Ncwohospodská 93. 26101 Príbram
zákazTúaá jinka: 840 m 322

infu@?scv.cz, wwwnscv.cz

Hdbspdecnost: Ke Kablú 9TL XX) 00 pííaha K)
Spobcnostje zapsána v obcbodnrm rejstríku
u Mestského soudu v Kaze, oddA b. vfc&a 10383
lC: 47549793, UC: CZ47549793

by G) VEOUA
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5. lokalita

soucasný vlastník - mesto Príbram pibvod na - Svazek

Jedná se o stavební otýekt vodojemu Hate ll, který byl postaven v roce 1978 a je v puvodním
stavu, vyjma bežných oprav a údržby. Tento vodojem se nachází mimo areál úpravny vody Hate,
který je ve vlastnictví Svazku. Tento vodojem je v užfvánl Svazku (je zde umfstena voda ve
vlastnicNí Svazku) a mesto Príbram tento vodojem kleticky nevyužívá.
Po právní stánce Norí vodojem ctyri pozemky v k.u. Príbram, a to:

· pam. c. 139 zastavená plocha a nádvorí, jehož soucásti je stavba bez cpdce - stavba
technického vybavení (objekt vodojemu), výmera 126 m2

· pam. c. 141 ostatní plocha - ostatní komunikace (prístupová cesta v areálu), výmera 311
m2

· pam. c. 140/1 ostatní plocha - jiná plocha (oplocený areál vodcýemu), výmera 6544 m2
· parc. c. 14012 zastavená plocha a nádvorí, jehož soucástí je stavba bez cp/ce - jiná stavba

(stavba komunikacního stožáru), výmera 6 m2

Predmetem smeny v páté iokalite by tedy byly krome vlastní stavby vodojemu tyto ctyri pozemky.
Na pozemku pam. c. 140/2 se nachází zároven stavba stožáru provozovatele 1.SCV, a.s. sloužící
k dálkové komunikaci mezi vodohospodárskými objekty obou vlastníku a centrálním dispecinkem
provozovatele za úcelem rízení, ovládáni a monitoringu celé Príbramské vodárenské soustavy
Í'ädne zapsaná na katastru nemovitosti.

Z pohledu metodiky MZe, která byla použita v obou predchozfch etapách smen a pI\evodu
v principu výpoctu ceny pro Plán Financování Obnovy (tabulka níže) a znalosti zustatkové
majetkové hodnoty inhastruktury obou vlastníku (hodnota všech trubnlch systému Svazku je
nulová a její celková zustatková výše je díky dvema obnovujicfm investicím 625 590 Kc, a celková
zustatková hodnota vodojemu Mesta Príbram je 923 750 KC) je patrné, že s ohledem na stárí
infrastruktury a jejf fáktický technický stav je hodnota majetku spIše zohlednitelná jako budoucí
výše potréby výhledové investice (Svazek 22 350 000 Kc a Mesto Príbram 38 246 362 KC), cehož
si je zejména Mesto Pnbmm vedomo nebot doduhujícl stav privadecu a ztráty uniklé pitné vody
na nich jdou v soucasnosú plne na vrub kalkulace mesta a s výhledem potrebné investice je již
kalkulováno v rozpoctu nákladu na výstavbu kanalizace v Lazci ve výši 8 200 000 Kc.

Návrh provozovatele na smenu VH majetku mesta Príbram a VH majetku Svadcu obcí- zpracováno k 8.12020

*)cena s DPH
dle MP Mze pro

délka rúk VUME/podk|ad
vlastník komu DN m místo stav materiál zarázení IC pro PFO

Svazek Pnbram 500 957 PB lV- pb Asie vyŠŠí pásmo výmena It 1997 667708 9 273 330 kc
500 700 PB Ill - PB lV vyššipásmo pUvodnl oc 1975 667708 3 528 35'0 KC

400 178 PB iV -Vil strední pásmo výmena It 1997 667708 1 363 213 Kc
Svazek Príbram

500 697 PB ill - PB IV strední pásmo puvodní oc 1975 667708 3 513 229 KC

150 90 VDJ -pok puvodní it 1963 651220 254 745 KC

. 300 118 VDJ - pole puvodnl It 1957 651220 462 383 KCSvazek Príbram
300 1090 pok-i.azec výmena It 2005 6900691 4 271 165 kc

300 743 Lazec puvodM ac 1957 651220 2 431 468 KC

1. SCV, as
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
UDznická Knka: 840 111 322
inrQ@15cv.cL wwwjscv-cz

Sídlo spcilecnost: Ke NbAU 971, 100 OD praha IK)
je zapsáná v obchodnkn cejstHku

u Mestského soudu v Praze, oddn Ei Wožka ?0383.
tc: 47549793, DIC: CZ47549793

by ' V V(EC,JUA
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300 25 Lazec puvodní It 1957 651220 97 963 KC

300 473 Lazec - Banfk puvodní ac 1957 65!220 1 085 535 KC

250 33 Bank puvodní It 1957 651220 114 164 KC

300 111 Baník výmena ft 2014 651220 633 089 kc

250 24 Ke stMíonu výmena It 2005 651220 122 400 kc

250 74 Ke stadionu výmena k 2005 651220 377400 Kc

300 461 Ke stadionu puvodní k 1957 651220 2 629 314 KC

300 24 Ke stadionu puvodní It 1957 651220 136 884 kc

300 23 Ke stadionu puvodní k 1957 651220 131 181 KC

300 42 Ke stadionu výmena It 2005 651220 239 547 kc

200 271 PBV puvodní ft 1961 651140 1257 711 KC

XX) 238 PBV ptebžka It 2008 651140 1 104 558 KC

200 64 PBV puvodní It 1961 651140 297 OQ4 KC

Svazek Prb,am 200 215 PBV preložka k 2010 651140 997 BIS KC
200 BOO smer Brod puvodm k 1961 650586 2 509 200 kc

160 25 pod tratí výmena pe 2003 3Q3447 61413 Kt

300 11D Brod pUvodní it 1981 650586 431 035 KC

250 350 BFDd puvodnl oc 1981 650586 922 250 KC

CELKEM SVAZEK 38246362KC

Príbram Svazek obýekt pb ni- UV Hate puvodnl objekt 1978 667679 22 350 000 KC

") . Metodický pokyn pro orientacní ukazatele výpoctu poHzovad

(aktualizované} ceny objektu do vybmných údaju mqjetkové evidence vodovodu a kanalizací, pro Plány fmrmváníobnwy
vodovodu a kanajkM

- Ckny uvedené v tomto metodkkém pokynu Wchóze//z cenové urume noku 20U9 a jsou stonowny ve wzbena prumetné q
onentacn/údak zpnaccmné Ústavem územního mzvo/e vBme, vyhkSškou Minkbemvufnanc/c. áQ®8Sb., o provedeni"

nektetých ustunom/zókona c. 151/1997Sb,o ocenoyun/ma/etku q ozmeneneheíých zákonu, ve znen/pazdeµch predpisu,
(ocenomc/vyh/óško) a podk/m MiniswsNa zemede/sM.- Geny absohu//danz prdané hodnon'podle zákona c. 235L2004 SL o
dan/z pridané hodnoty, ve znen/pozdejš/ch predpisu. - Pn Wpoctu aktuá/n/ponzma'ceny ob/ektu se byclház/z techniokých
parumetnu o z cenového ukazutek, ktelýje uveden v tomto metodickém pokynu)

Na záver nutno konstatovat, že výše uvedené navrhované smeny pouze formálne narovnají letitý
nesoulad pramenící zchybného historického prevodu státního majetku, který nebyl proveden

$ ohledem na skupinové zásobení mesta Prfbram a Svazku obcf pm vodovody a kanalizace
Pnbram a neodtáže! skutecné provoznf ani technické hledisko, kdy uvedené lokality (irdíasumktury)
nejsou ve vlasmictví jejich skutecného uživatele. Zároven zUstane nadále zcela zachována
podstata, úcel a Wnkcnost pkvedené lnhashuktury pro poti\ebu distnbuce a akumulace vyrobené
pitné vody v systému vodárenské soustavy.

Ing. Be. Robert Morávek, RsHom, MBA

pruvoznl a technický reditel
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