ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 14/19
Dne :

02.09.2019

Účast :

Ing. Pavlík, Mgr. Ing. Doležal, Ing. Šimánek, Ing. Míka

Z minulých porad

01/06-17

Odvod za porušení rozpočtové kázně – Dne 31.3.2017 rozhodl Krajský soud

v ČB ve prospěch VST tak, že zrušil rozhodnutí OFŘ a vrátil věc k dalšímu řízení. Zároveň
nařídil OFŘ uhradit náklady soudního řízení. OFŘ podal proti tomuto rozsudku dne 10.5.2017
kasační stížnost k NSS v níž se domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu. Dne 7.6 bylo
odesláno na NSS vyjádření VST ke kasační stížnosti. Stále se čeká na rozhodnutí NSS.

01/21-17

Výběr provozovatele od 1.10.2021 – Příprava pokračuje. Obdrženo

stanovisko SFŽP a MŽP – souhlas s prodloužením stávající koncesní smlouvy o 3 měsíce do
31.12.2021. Podstatné bude s provozovatelem a SFŽP odsouhlasit nastavení výpočtů
platebního mechanismu na období prodloužených tří měsíců. Návrh způsobu řešení měsíců 10
– 12/2021 předložen ČEVAKem, bude konzultováno se SFŽP. Ze strany VST základní
smlouva odsouhlasena. Probíhá vypořádání připomínek SFŽP ze strany konzultantů.
2. Fáze – Sdružení MTL + API předložilo nabídku. RNDr. Vykydal zpracoval pro VST
„Posouzení nabídky na zajištění komplexní administrace koncesního řízení pro výběr
provozovatele VaK“. Jednatelé souhlasí s nabídkou sdružení a pověřují ředitele
k dojednání podmínek smlouvy dle doporučení uvedeném v „posouzení“.

06/01-18

Změna užívání přípojky na vodovod SÚ – VST je vlastníkem v souladu se

stavebním zákonem povolené vodovodní přípojky, na kterou bylo ovšem již od počátku, od
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roku 1995, napojeno více odběratelů s řádně uzavřenou smlouvou o dodávce vody
s provozovatelem vodovodu. Snahou VST je zajistit tomuto vodovodnímu potrubí status řadu
pro veřejnou potřebu, neboť takovým způsobem je po celou dobu užíván. Vodoprávní úřad
pokračuje ve vodoprávním řízení.

02/07-18

Prokopa Holého V+K – Práce na objektech VST dokončeny a připraveny

předání.

02/15-18

Udržitelnost OPŽP – Ředitel zaslal na SFŽP žádost o změnu RoPD k

dlouhodobému zafixování částky nájemného na 116 mil. Kč od kalkulace 2019/2020. Čeká se
na odpověď – schválení SFŽP.

01/03-19

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány

1. Etapa – Vodovod a kanalizace dokončeny, koordinuje se finální podoba povrchů s odborem
dopravy.
2. Etapa – Stavba dokončena. Kraj bude finální povrchy realizovat po Táborských setkáních.
Vítězem firma PORR.

02/03-19

Budějovická 2.etapa – Probíhá realizace

02/04-19

Hlinice a Stoklasná Lhota – Financování. VST připravila obdobnou

dotazníkovou akci k zájmu o napojení na vodovod a kanalizaci a o znalosti současného stavu
u jednotlivých nemovitostí v Hlinici, jako proběhla ve Stoklasné Lhotě. Modifikovaný
dotazník bude v Hlinici roznesen po odsouhlasení městem Tábor. Nový předseda místní
samosprávy Stoklasné Lhoty – Ingr žádost o schůzku a diskusi o dalším postupu při záměru
vybudovat vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve Stoklasné Lhotě. Hlinice – souhlas
s uzavřením smluv na zajištění veškeré administrace podání žádosti o dotaci z
programu MZe. Žadatelem bude město Tábor, VST bude veškeré přípravné činnosti
zajišťovat. Svolat jednání VST se zástupci města Tábor a zpracovatelkou žádosti o
dotaci k vyjasnění osob žadatele a investora (dotace, územní rozhodnutí, stavební
povolení)

01/06-19

Vodárenská soustava Mladovožicko – Pokračuje příprava projektu.

Starostové obcí Mladá Vožice a Chotoviny jednali u ministra zemědělství. Jedná se o zadání
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dokumentací pro územní řízení. Budou dva samostatné projekty – větev na Chotoviny a větev
na Mladou Vožici.

01/11-19

Smart metering město Tábor – Ing. Urbánek informoval o dotaci města na

přenosy dálkových odečtů. Proběhlo jednání s Mgr. Klecandou a Ing. Urbánkem. Dokončuje
se příprava smlouvy o spolupráci mezi městem Tábor a VST. Obsahem je vzájemné
spolupráce a vzájemné poskytování dat z dálkových odečtů vodoměrů. VST bude
spolupracovat při projektu dálkových přenosů, na který v letošním roce získalo město Tábor
dotaci od Jihočeského kraje.

01/12-19

Opatření AČOV překročení hranice 100 tis. EO – Výzva ČEVAK k jednání

o maximálních limitech pro MADETA a.s. a podmínkách pro umožnění vypouštění
navýšeného znečištění po najetí sýrárny. Jednání za účasti VST (i jednatelé) + ČEVAK +
Zpracovatel projektové dokumentace. Po jednání na ČEVAK dohodnuto, že je možné
odsouhlasit limity požadované MADETA a.s. za podmínek provedení opatření
k minimalizaci rizik nárazového vypouštění zatížení vysoce nad povolené limity.
Představy provozovatele a vlastníka budou projednány za účasti projektanta s Ing. Pajerem
(MADETA).

01/13-19

Cena pro vodné a stočné VST od 1.10.2019 do 30.9.2020 – Jednatelé

projednali návrh předložený ředitelem společnosti, zpracovaný ČEVAK dle pokynů VST.
Jednatelé požadují, aby ředitel připravil ještě variantu stejné ceny na stočném a zvýšení pevné
složky vodného tak, aby byl splněn požadavek SFŽP na dosažení minimální výše nájemného
z ceny pro vodné (22 mil. Kč) pro zajištění dostatečných prostředků na obnovu. Cena vody
předané navýšení z 30,36 Kč na 30,85 Kč/1m3 odsouhlasena. Jednatelé schvalují cenu
pro stočené ve stejné výši jako v aktuální kalkulaci v obou složkách. Pohyblivá složka
ceny pro vodné zůstává rovněž zachována. Pevná složka ceny pro vodné se zvyšuje tak,
aby bylo dosaženo příjmu nájemného generovaného v ceně pro vodné ve výši 22 mil. Kč.
Jednatelé souhlasí s předloženou variantou, kdy k nejmenšímu nárůstu (78 Kč/rok bez
DPH) dochází v nejnižší kategorii vodoměrů.

04/13-19

SÚ Baťovy domy (Wolkerova, Pod Vrbou) – nabídka SWECO

Hydroprojekt. VST upřesní projektantům rozsah s požadavkem na koordinaci přípravy
s městem Sezimovo Ústí.
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Nové body

Termín příští porady, pondělí 16.9.2019 ve 13:00 v kanceláři ředitele VST.

Zapsal Ing. Milan Míka
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