ZMP 10. 12. 2015 – ÚKEP/2
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Rekonstrukce a modernizace
úpravny vody Plzeň“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské
infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Statutární město Plzeň („Město Plzeň“), jako vlastník a pronajímatel vodovodů a
kanalizací na území města Plzeň, uzavřelo dne 23. 1. 1996 se společností VODÁRNA
PLZEŇ a.s. („Vodárna Plzeň“), jako provozovatelem a nájemcem vodovodů a kanalizací,
Smlouvu o nájmu, provozování a správě veřejného vodovodu a kanalizace („Provozní
smlouva“), jejímž předmětem je nájem a provozování vodovodů a kanalizací na území města
Plzeň. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce roku 2017. Společnost Vodárna
Plzeň má v současnosti dva akcionáře, majoritního akcionáře společnost VEOLIA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s. („Veolia“), který je vlastníkem 98,3% akcií Vodárny Plzeň, a minoritního
akcionáře Město Plzeň, které je vlastníkem zbylých 1,7% akcií společnosti Vodárna Plzeň.
Aby mohlo Město Plzeň čerpat dotační prostředky EU na investice do vodárenské
infrastruktury z prostředků Operačního programu životní prostředí („OPŽP“), bylo v roce
2010 nutné změnit text Provozní smlouvy tak, aby odpovídal pravidlům OPŽP. Požadavky
OPŽP jsou promítnutím konkrétních požadavků Evropské komise na provozní smlouvy, které
schválila vláda ČR v roce 2007 a které jsou uvedeny v programovém dokumentu OPŽP
(Příloha č. 7) a Metodice pro žadatele, která rozvádí přílohu č. 7 OPŽP.
Veolia souhlasila s úpravami Provozní smlouvy dle podmínek OPŽP pouze za
podmínky, že Město Plzeň od ní do konce roku 2015 odkoupí veškeré její akcie ve Vodárně
Plzeň.
Za tímto účelem uzavřely Město Plzeň a Veolia dne 30. dubna 2010 rámcovou
smlouvu, jejímž předmětem je mimo jiné budoucí závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o
prodeji akcií společnosti Vodárna Plzeň, které odpovídají podílu 98,3% na základním kapitálu
Vodárny Plzeň („Rámcová smlouva“). Na základě smlouvy o prodeji akcií by se město Plzeň
mělo k 1. 1. 2016 stát 100% vlastníkem Vodárny Plzeň.
Na základě usnesení ZMP č. 2 ze dne 24. 1. 2013 bude provozovatel vodohospodářské
infrastruktury města Plzně vybrán formou přímého zadání.
Za předpokladu nabytí 100% akcií Vodárny Plzeň nejpozději do 1. 1. 2016 dojde od
1. 1. 2016 ke změně modelu provozování vodovodů a kanalizací na území města Plzeň z tzv.
oddílného modelu provozování na tzv. vlastnický model provozování, kdy se společnost
Vodárna Plzeň stane tzv. in-house provozovatelem Města Plzně.
Dne 8. 10. 2015 usnesením ZMP č. 488 byl odsouhlasen nákup akcií společnosti
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Dohoda o správě kupní ceny za převod akcií mezi statutárním
městem Plzní, společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a Komerční bankou, a.s. byla
uzavřena dne 14. 10. 2015. Smlouva o prodeji akcií mezi statutárním městem Plzní a
společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. by měla být uzavřena k 1. 12. 2015.
V současnosti je v příslušných rozhodnutích o poskytnutí dotace („RoPD“) ve vztahu
k dotovaným projektům města uveden tzv. oddílný model provozování přičemž, Město Plzeň
požádalo v červnu 2015 o změnu RoPD tak, aby RoPD reflektovalo stav po roce 2015.
Příloha č. 1 tohoto usnesení „Změna podmínek poskytnutí dotace“ (změna RoPD)
akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ mění způsob provozování
vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016 na vlastnický model.
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3.

Předpokládaný cílový stav

Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Rekonstrukce a modernizace
úpravny vody Plzeň“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské
infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016.
4.

Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.

5.

Doporučená varianta řešení
Viz. bod II. tohoto usnesení.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.

7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pr acovník ů
Viz návrh usnesení - ukládací část.

8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011;
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 19. 1. 2012;
Usnesení RMP č. 81 ze dne 19. 1. 2012;
Usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012;
Usnesení ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012;
Usnesení ZMP č. 2 ze dne 24. 1. 2013;
Usnesení ZMP č. 105 ze dne 21. 3. 2013;
Usnesení RMP č. 1151 ze dne 7. 11. 2013;
Usnesení ZMP č. 544 ze dne 7. 11. 2013;
Usnesení ZMP č. 488 ze dne 8. 10. 2015.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10.

Přílohy
Příloha č. 1: Změna podmínek poskytnutí dotace akce „Rekonstrukce a modernizace
úpravny vody Plzeň“;
Příloha č. 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody Plzeň“;
Příloha č. 3: Smlouva č. 12126311 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.
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