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Citov
751 03 Brodek u Přerova

Žádost o poskytnutí informací – Sdělení
Dobrý den,
k Vámi požadovaným informacím podle zákona č. 106 /1999 Sb., Vám k jednotlivým bodům
žádosti sdělujeme následující informace:
1. Celkem 183 nemovitostí (smluvně ošetřeno).
2. Celkem 20 nemovitostí (neobydleny).
3. Všechny pohledávky v roce 2016 i v roce 2017 byly uhrazeny. Způsob vymáhání
pohledávek po lhůtě splatnosti – osobním připomenutím, hlášením rozhlasem, písemnou
výzvou k úhradě pohledávky.
4. Za rok 2016 – 505.828,- Kč včetně DPH. Za rok 2017 – 997.147,- Kč včetně DPH.
5. Do kalkulace nákladů na provoz kanalizace a ČOV se po dobu udržitelnosti dotovaného
projektu zahrnují i odpisy infrastrukturního majetku a úroky z přijatého úvěru na realizaci
stavby. Na základě takto zpracované kalkulace za rok 2017 vychází částka 80,13 Kč/m3
bez DPH.
6. Náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod včetně odpisů infrastrukturního
majetku a úroků z přijatého úvěru činily za rok 2017 celkem 1.632.922,- Kč. V roce 2016
byly některé náklady po dobu zkušebního provozu (do 31.8.2016) zahrnuty do celkových
nákladů stavby. Plný provoz byl povolen od 1.9.2016. Náklady na provoz kanalizace
a čistírny odpadních vod včetně odpisů infrastrukturního majetku a úroků z přijatého úvěru
činily za sledované období roku 2016 celkem 598.966,- Kč.
7. Přijat úvěr ve výši 15.000.000,- Kč.
8. Na novou oddílnou splaškovou kanalizaci je připojen pouze jeden rekreační objekt za
stejných podmínek jako rodinné domy v obci. Zahrádkářská kolonie v lokalitě Trávník
projektem řešena nebyla. Rekreační objekty v této lokalitě se při nakládání s vodami řídí
vydaným povolením stavebního úřadu.

9. Po dobu udržitelnosti projektu se obec musí řídit podmínkami Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí. Nejméně po dobu 10 let od ukončení
realizace akce musí být zabezpečena finanční udržitelnost projektu, tj. musí být zajištěn
soulad s cenami pro stočné podle relevantní finanční analýzy.
10. Dle sdělení VaK Přerov bylo na základě odečtu stavu vodoměrů dodáno do obce v roce
2017 celkem 16 595 m3 pitné vody. Čistírnou odpadních vod prošlo v roce 2017 celkem
26 550 m3 odpadní vody (měřeno Parshallovým žlabem).
Dále sdělujeme, že po dobu udržitelnosti projektu se musíme řídit podmínkami Smlouvy
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a relevantní finanční analýzou.
V případě porušení stanovených podmínek bychom museli vrátit dotaci a uhradit penále, což
by bylo pro obec likvidační.
Podmínky v jiných obcích nám nejsou známy. Pokud však čerpaly dotaci na realizaci
obdobného projektu, musí se rovněž řídit podmínkami Smlouvy.
Zastupitelstvo obce je si vědomo vysoké částky za stočné vybírané v naší obci. Aby však
neporušilo podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí,
rozhodlo o zrušení poplatku za využívání systému sběru komunálního odpadu v obci. Touto
úlevou tak občanovi v současné době obec přispívá částkou 21,43 Kč na 1 m krychlový
znečištěné vody.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za příslušný kalendářní rok je zveřejňováno
na webových stránkách obce včetně Stanoviska Státního fondu životního prostředí k žádosti
o snížení ceny stočného z důvodů dosažení sociálně únosné ceny pro daný kalendářní rok.
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