


MEMORANDUM O SPOLEČNÉM ZÁJMU A POSTUPU

ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráce při přípravě opatření ke zvýšení

zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Středočeského kraje, okres Příbram

(dále jen „Memorandum“)

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

se sídlem Pod Anenskou čp. 149, Příbram IV,
zast. předsedou správní rady Ing. Josefem Kaiserem a

č1enem správní rady Ing. Pavlem Neklem
IC : 489 550 01,

město Příbram

sg sídlem Tyršova 108, Příbram 1261 01
IC :00243132
zast. Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

1. SčV, a.s.

se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

IC: 47549793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS V Praze,
oddíl B, vložka 10383

zastoupená členy představenstva :

NA STRANĚ JEDNÉ DÁLE TAKÉ„ Skupina 1
“

a

město Dobříš

se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš 263 01
IČ : 00242098
zast. Ing. Pavlem Svobodou, starostou města

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.

se sídlem Dobříš, Jiráskova ul. 656, PSČ 26301
IČ : 49549677
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném 11 MS V Praze,
oddíl C, vložka 23243

zastoupena jednatelem Tomášem Kolaříkem

NA STRANĚDRUHÉ DÁLE TAKÉ „ Skupina 2
"

( Skupina 1 a Skupina 2 dále jen „ účastníci Memoranda“)

uzavírají toto Memorandum:



Úvodní ustanovení

Účastníci Memoranda uzavírají toto Memorandum při vědomí, že:

a) dlouhodobě se zvyšuje riziko snižování vydatnosti vodních zdrojů pro stávající oblastní

vodovody v zájmovém území účastníků tohoto Memoranda a jejich vodárenských soustav

b) v podmínkách ČRjsou dopady sucha a nedostatku vody významně zmírňovány existující
vodohospodářskou infrastrukturou, která zásobuje vodou většinu obyvatelstva a

výrobních provozů
c) záměr propojování vodárenských soustav by měl sloužit k posílení stabilizace

vodohospodářské infrastruktury s cílem omezit zranitelnost jednotlivých vodárenských
soustav a jejich propojením přispět ke stabilizaci zásobování občanů pitnou vodou i ve
vztahu k případným výpadkům na jednotlivých vodních zdrojích, které mohou vzniknout

v důsledku nedostatečných vodních srážek. Navrženým propojováním vodárenských
soustav si budou takovéto vodovody významně vypomáhat v rámci dodávky pitné vody
obyvatelstvu a tím zajistit plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou,

d) význam a cíle záměru propojování vodárenských soustav na území účastníků Memoranda

zejména v povodí Vltavy jsou stanoveny bez ohledu na individuální zájmy jednotlivých

provozovatelů.

Článek 1.
Předmět spolupráce

1. Účastníci Memoranda prohlašují, že budou spolupracovat a napomáhat k naplnění cíle

vytyčeného Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky schválenou

usnesením vlády č. 528 ze dne 24. 7. 2017 „vytvoření robustní vodárenské soustavy, která

zajistí spolehlivé zásobování obyvatelstva pitnou vodou i během dlouhotrvající epizody
sucha a nedostatku vody“, a to realizací strategických propojení vodárenských soustav

účastníků tohoto Memoranda, které budou zajišťovat předávání vyrobené pitné vody do
deficitních oblastí v případě výpadku některého z lokálních vodních zdrojů, dále také „
Záměr “.

2. Naplnění Záměru uvedeného výše V odst. 1. bude spočívat v závazku Skupiny 1 zajistit
dodávku pitné vody ze své Úpravny vody Hatě pro Skupinu 2 a v navazujícím závazku

Skupiny 2 odebírat od Skupiny 1 smlouvou stanovené množství vody.

Za tímto účelem účastníci Memoranda připraví společný projekt na rekonstrukci a
modernizaci čerpání a dopravu vody z Vltavy v odběrném místě Solenice, upravování
vody v ÚV Hatě & následně přepravu pitné vody vodovodním řadem na území Skupiny
2

Skupina 2 se současně zavazuje dle potřeby provést rekonstrukci svého přivaděče

z města Dobříš k předávacímu místu v Obořiští.

Každá Skupina bude při naplňování Záměru vkládat investice pouze do svého majetku,

přičemž podpisem Memoranda se jeho účastníci zavazují postupovat společně při

projektové přípravě Záměru a při jednání směřujícím k získání dotace na realizaci

Záměru jako jednoho projektu.

3. Účastnící Memoranda se dále dohodli, že si budou vzájemně poskytovat relevantní
informace vztahující se k naplňování záměru propojování jejich vodárenských soustav.

Článek 11.



Závěrečná ustanovení

1. Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou. Každá strana Memoranda je oprávněna
toto Memorandum vypovědět na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou, která činí
dva měsíce od doručení výpovědi druhé straně Memoranda; tím však není dotčena možnost
ukončení platnosti Memoranda s okamžitou platností dohodou obou stran.

2. Ukončení platnosti Memoranda nebo jeho výpověď nemají vliv na práva a povinnosti
účastníků Memoranda vyplývajících z jiných dohod mezi nimi.

3. Toto Memorandum představuje pouze prohlášení o záměru a nevytváří žádné závazné

povinnosti žádného z účastníků Memoranda uzath v budoucnu jakoukoliv smlouvu.

4. Vzájemná oznámení a informace související s tímto Memorandem budou činěny

prostřednictvím kontaktních osob, kterými jsou za Skupinu 1 manažer Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace, Ing. Ivan Fuksa, a za Skupinu 2

5. Změnu kontaktní osoby je příslušná strana povinna neprodleně sdělit ostatním stranám

Memoranda. Změna kontaktní osoby nevyžaduje změnu tohoto Memoranda.

6. Toto Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran

Memoranda obdrží po dvou vyhotoveních.

O schválení Memoranda rozhodla valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na
svém zasedání konaném dne

O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání konaném

dne usnesením č.......„.......

0 schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Dobříš na svém zasedání konaném dne

usnesením č„..............

VPříbrami dne:

za Svazek obcí pro vodovody za město Příbram :

a kanalizace:

VPraze dne

za 1.SčV, a.s.

VDobříši dne



za město Dobříš : za Vodohospodářskou
společnost Dobříš spol. s r.o.


