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•

•
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•
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TYo – stručně shrnul důvod svolaného jednání (dopad různých
potenciálních scénářů výše investic do obnovy a rozvoje VaK v Plzni do ceny
pro VaS); zdůraznil, že v rámci zadání není vytvořit pro město Plzeň
strategický plán investic do VaK a ani se o to nesnažíme pokoušet.
TYo – popsal a vysvětlil změny v důsledku „plné“ aplikace FM a čerpání
úvěru na koupi VP, a.s. v předpokládané výši 710 mil. Kč (tlak na růst cen)
Varianty investic do obnovy a rozvoje VaK – MMD je schopno vytvořit
variantu „na míru“ dle požadavku klienta (zejména dle vyjádření OSI)
MVo – jako vhodná ilustrace maximální možné přípustné hranice výše ceny
VaS by měla být v grafech prezentována sociálně únosná cena namísto
hraničních 100 Kč/m3.
Úkol pro MMD – do variant doplnit křivku sociálně únosné ceny (její střízlivý
odhad dle předpokladu „bohatnutí“ domácností), případně podíl vodného a
stočného v čistých příjmech domácností
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TYo – pro možnost dalšího pokračování v „modelování“ dopadů je nezbytné
mít vzájemně odsouhlasen vývoj klíčových předpokladů (maximální možný
růst ceny, minimální rozsah investic (obnova x rozvoj), výše dotace na UV a
výše IN ÚV.
o EBe – OSI musí jasně specifikovat ty investice do obnovy a rozvoje VaK,
které musí být bezpodmínečně realizovány)
o JŠt + HSl – nesouhlasí s uvedeným požadavkem EBe a upozorňují na
skutečnost, že v rámci jednání nebyla zodpovězena otázka klíče pro
rozdělení a specifikaci nutných investic (např. zda se má jednat jen o
stavby, které zajistí udržitelný stav stávající VHI, nebo o stavby, které
umožní zásobování stávající zástavby, případně i takové , které umožní
alespoň mírný rozvoj - vše závisí na politických rozhodnutích).
Přiklánějí ke stanovisku MVo na nutnost stanovení sociálně únosné
ceny. Rovněž bylo navrženo, aby byla stanovena i „politicky únosná“
cena a z ní následně odvodit a vybrat požadované akce.

Závěry (úkoly)
•

•
•

•

•

•

•
•

•

MMD do 16.6.2011 připraví max. 5 potenciálních variant, které budou
vycházet z revidovaných vstupních předpokladů (klíčové je obdržet od OSI
minimální nezbytný rozsah investic do obnovy a rozvoje a to nejlépe do
13.6.2011). Tyto varianty budou následně předneseny jako podklady pro
diskusi nad konečným nastavením vstupních předpokladů.
MMD obratem zašle OSI k seznámení plán investic, se kterým je nyní
počítáno.
MMD v upravené prezentaci zdůrazní ty klíčové body (předpoklady), které
musí být vzájemně odsouhlaseny a na jejichž základě bude následně
probíhat modelování různých variant. MMD představí návrh těchto
klíčových předpokladů, které jsou již v prezentovaných výsledcích obsaženy
(výše obnovy, výše rozvojových investic, výše úvěru na odkup VP, a.s. atd.)
EBe – 16.6.2011 budou nominováni zastupitelé města do Pracovní skupiny.
Následně budou probíhat politické diskuse nad návrhem vstupních
předpokladů. Lze očekávat, že odsouhlasené vstupní předpoklady budou
k dispozici cca do 31.8.2011. V případě, že nebudou výstupy Etapy II
založeny na odsouhlasených předpokladech hrozí velké riziko, že nebude
Etapa II na zastupitelstvu následně schválena!
EBe – MMD připraví dodatek ke smlouvě, který upraví dobu odevzdání
Etapy II a to do 3 měsíců po obdržení odsouhlasených vstupních
předpokladů ze strany klienta, nikoli do 3 měsíců po odsouhlasení Etapy I
(momentální znění)
MMD – upravenou a rozšířenou prezentaci viz výše představí na plánované
schůzce, které se budou účastnit i nominovaní zástupci města (schůzka se
uskuteční cca koncem června resp. kolem 24.6.2011).
MMD zajistí účast na schvalování Etapy I v zastupitelstvu dne 16.6.2011
(pravděpodobná účast TYo nebo PVa a PŠm)
OSI do 13.6.2011 zašle stanovisko k požadavku na specifikaci investic do
obnovy a rozvoje VaK, případně stanoví rozsah investic (rozdělení do
obnovy a rozvoje a do oblasti pitné a odpadní vody) nutných vynaložit z
pohledu správce do VHI do roku 2035
Hodnoty vstupní parametrů a výstupů budou v cenové úrovni roku 2011
(lepší srozumitelnost)
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