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Název: Kalkulace stočného na majetek města Napajedla - Čistírna odpadních vod

Zpracoval: Tomáš Čabla

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  Napajedla  projednalo  ekonomickou  kalkulaci  stočného  na  Čistírnu
odpadních vod

usnesením č.

a) schvaluje
zajistit podrobné ekonomické informace o kalkulaci stočného vypočítané na majetek města
Napajedla  Čistírny  odpadních  vod  podle  smlouvy  uzavřené  mezi  městem  Napajedla  a
Moravskou vodárenskou, a.s, za všechny roky provozování

b) schvaluje vypovědět nájemní smlouvu Moravské vodárenské a.s. 

c) ukládá
odboru životního prostředí nebo finančnímu odboru
zajistit „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
pro vodné a stočné“  v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001  Sb. O vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění  od Moravské vodárenské a.s. na ČOV
Napajedla a vypovědět smlouvu s Moravskou vodárenskou a.s. 

Termín: únor 2017

Důvodová zpráva:

Jenom krátce  k  důvodové  zprávě. Výbor  pro  vodovody a  kanalizace  i  já  osobně  jako
zastupitel jsem žádal zastupitele o ekonomické ukazatele na výpočet ceny stočného na náš
vybudovaný majetek v hodnotě 120 mil.Kč, který pronajímáme Moravské vodárenské a.s.
(dceřinná společnost Veolie ). 

Jedná  se  o  „Porovnání  všech  položek  výpočtu  ceny pro  vodné a  stočné  podle  cenových
předpisů pro vodné a stočné“  v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001  Sb. O vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: 

(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn,  je  povinen  nejpozději  do  30.  dubna  kalendářního  roku  způsobem  uvedeným  v
prováděcím  právním  předpisu  zveřejnit  porovnání  všech  položek  výpočtu  ceny  podle
cenových předpisů pro vodné a stočné17a) a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním
roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je
vlastník  vodovodu  nebo  kanalizace,  popřípadě  provozovatel,  povinen  zaslat  ve  stejném
termínu  a  v  elektronické  podobě  a  ve  stanovené  formě  ministerstvu.  V  případě,  že  v



předchozím  kalendářním  roce  bylo  zpracováno  více  kalkulací  cen  pro  vodné  a  stočné,
zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém
způsobu předání i součtová kalkulace.

Důvodem odepření, naší žádosti ve výboru i mé žádosti bylo, že jak dopadne soud ve věci
VaKu u  vrchního soudu v  Olomouci,  tak  poté  zastupitelstvo  bude chtít  tyto  ekonomické
informace o svém majetku vědět. 

Za první protože vrchní soud v Olomouci v této věci pravomocně rozhodl (příloha č.1) že
valná  hromada z 30.4.2004 je neplatná  a  i  smlouva uzavřená na pronájem infrastruktury,
dávám znovu hlasovat, aby tyto informace město svým občanům sdělilo a to za všechny roky
nájmu našeho majetku. 

Za druhé, poněvadž vrchní soud rozhodl ve věci tak, že navrací majetek zpět obcím i městům,
navrhuji  podle  smlouvy,  kterou  máte  k  dispozici  z  minulého  zastupitelstva,  vypovědět
Moravské vodárenské a.s. smlouvu, a to podle uzavření prvního dodatku č.1,  druhého obsahu
dodatku.  

 
v Napajedlích dne  29.11.2016

                                      Předkládá:    Tomáš Čabla 
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