Zbečno, 27.12.2016
Vážení občané,
v souvislosti s řešením situace v zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce Zbečno, část
Zbečno a část Újezd nad Zbečnem proběhla v uplynulém roce řada jednání.
Tato jednání probíhala za účasti zástupců Obce Zbečno, Obce Sýkořice a oslovených
subjektů. Situaci je třeba řešit v rámci obou obcí – Obec Sýkořice by se napojila na ČOV ve
Zbečně a vodovod pro Zbečno a Újezd nad Zbečnem by byl napojený na přivaděč v Sýkořici
(zdroj vody z oblastí Liběchova a Mělnické Vrutice a z úpravny vody Klíčava).
K možné spolupráci na budování vodovodu a kanalizace a případném následném provozování
vodárenské infrastruktury (v závislosti na podmínkách dotace) byly osloveny tři společnosti, a
to:
-

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech se sídlem v Karlových Varech

-

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka se sídlem v Rakovníku

-

Vodárny Kladno – Mělník, a. s. se sídlem v Kladně

Spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech vyloučilo zastupitelstvo
obce

z důvodu, že jejich podmínka byla budovat kanalizaci pouze tlakovou, nikoliv

kombinovanou (tedy částečně tlakovou a částečně gravitační) , jak máme současně
projektováno.
Z dalších dvou oslovených subjektů vyšla výhodněji nabídka společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a. s., protože příspěvek z její strany je zhruba dvojnásobně vyšší než příspěvek
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
tohoto sdružení

je společnost RAVOS s. r. o.) by se podílelo na financování pouze

společných zařízení pro obce Zbečno a Sýkořice, tedy společné ČOV, společné stoky vedoucí
na ČOV a propojení vodovodu mezi obcí Zbečno a Sýkořice. K realizaci díla by přistoupilo
sdružení za podmínky získání dotačních prostředků a to minimálně ve výši 65% ceny díla.
Zdroje od VSOR jsou odhadovány ve výši cca 5,2 mil. Kč.
Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (provozovatelem vodohospodářské infrastruktury této
společnosti je společnost Středočeské vodárny, a. s.) umožní obcím při vkladu majetku do
VKM získat za 90% hodnoty majetku akcie společnosti a 10% hodnoty majetku VKM od
obce odkoupí. VKM poskytne zálohu na budoucí vklad majetku, která bude použita pro

financování budované infrastruktury. Zdroje od VKM jsou odhadovány ve výši cca 11,5 mil
Kč.
Realizaci díla lze provádět za podmínky získání dotačních prostředků.
Z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo obce Zbečno nepožádalo o prodloužení lhůty
majetkového vkladu ve sdružení VSOR a provozování vodohospodářského majetku
společností RAVOS s. r. o. Smluvená lhůta pro vklad a provozování skončí dne 31.12.2016.
Z rozhodnutí zastupitelstva bude od 1.1.2017 provozovatelem vodohospodářského majetku
Obce Zbečno společnost Středočeské vodárny, a. s.
Cena vody za 1 m3 bude od 1.1.2017 44,59 Kč vč. DPH.
V nejbližších dnech obdržíte do poštovních schránek dopis od společnosti RAVOS, s. r. o.,
která dosud náš majetek provozovala, s vysvětlením změn a kroků potřebných k uzavření
smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a novým provozovatelem.
Pokud Vám bude cokoliv nejasné nebo budete potřebovat poradit, neváhejte se na nás obrátit.
Budeme se snažit Vám být co nejvíce nápomocni, aby k přechodu na nového provozovatele
došlo oboustranně co nejhladším způsobem.

T. Prošková, starostka obce Zbečno

