DŮVO DOVÁ

ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod na území
městského obvodu Plzeň 10 – Lhota s dodavateli, kteří přistoupí na stanovené podmínky
vývozu odpadních vod.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město se na základě Dohody o připojení ze dne 27. 11. 2002, uzavřené s obcí Lhota,
dnes městský obvod Plzeň 10 - Lhota, zavázalo zajistit realizaci odkanalizování území
Lhoty podle vydaného územního rozhodnutí. Jelikož nebyl dosud záměr města
odkanalizovat území Lhoty zrealizován, chce město podpořit občany Lhoty v souvislosti
s likvidací odpadních vod jiným způsobem, a to formou spolupodílení se na úhradě ceny
za odběr, přepravu a čištění odpadních vod ze žump a odpadů ze septiků na území
městského obvodu Plzeň 10 - Lhota.
Na základě této skutečnosti byla usnesením ZMP č. 636 ze dne 15. 12. 2016 schválena
Dohoda o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových odpadních vod.
Likvidaci odpadních vod ze žump a odpadů ze septiků na základě smluvních vztahů
uzavřených s jednotlivými vlastníky a nájemci nemovitých věcí na území MO Plzeň 10 Lhota zajišťuje nyní společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. a za tuto službu občané Lhoty
platí pouze částku 800 Kč. Zbylou část ve výši rozdílu mezi celkovou částkou za svoz a
částkou 800 Kč hradí VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. město Plzeň.
Nyní se předpokládá změna systému v následujících parametrech:
- dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod bude uzavřena
s jednotlivými přepravci, kteří přistoupí na podmínky vývozu (jedná se o standardní
podmínky, které používá ve smlouvách VODÁRNA PLZEŇ a.s. a které zaručují
kvalitu vývozu),
- závazek Města k částečné úhradě ceny bude stanoven fixní částkou za 1 m3
vyvezených odpadních vod maximálně však do výše nákladů na 1 vývoz nikoliv za
likvidaci odpadu (stočné), celkem byly stanoveny 3 fixní částky:
 částka za 1 m3 vývozu odpadní vody pro malé jímky,
 částka za 1 m3 vývozu odpadní vody pro velké jímky,
 částka za 1 m3 vývozu kalu ze septiku,
- uzavření samostatné smlouvy o administraci systému se společností VODÁRNA
PLZEŇ a.s., jejímž předmětem bude primárně kontrola a zajištění technického
fungování celého systému vývozu viz příloha č. 2.
Spuštění nového systému se předpokládá nejdříve k 1. 6. 2017 z důvodů celkové změny
registračního a objednávkového systému ze strany VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jednotlivé
dohody s vývozci by se uzavíraly s platností do konce roku 2017. Dohody na rok 2018
by pak byly uzavřeny po schválení rozpočtu města v prosinci 2017.
Nyní platná Dohoda o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových
odpadních vod s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2017.
V případě zahájení fungování nového systému od 1. 6. 2017 bude vypovězena v souladu
se smluvními podmínkami Dohody, v případě zahájení fungování nového systému od
1. 7. 2017 dojde k ukončení uplynutím sjednané doby.
Svojí povahou se Dohoda o částečné úhradě ceny považuje za přistoupení k části dluhu
(závazku), které je zákonem o obcích vyhrazeno zastupitelstvu obce. Vzhledem
k operativě a blíže neurčenému okruhu vývozců, kteří budou mít zájem přistoupit na
stanovené podmínky vývozu a zapojit se tak do systému, je navrhováno svěření

pravomoci Technickému úřadu MMP rozhodovat o uzavírání Dohod dle přílohy č. 1, a
to za podmínky, že ZMP schválí navržený postup.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod
na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota s dodavateli, kteří přistoupí na stanovené
podmínky vývozu odpadních vod a svěření pravomoci Technickému úřadu MMP
rozhodovat o uzavírání Dohod dle přílohy č. 1. s jednotlivými dodavateli, kteří přistoupí
na stanovené podmínky.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
V rozpočtu KŘTÚ jsou pro rok 2017 schváleny provozní prostředky ve výši 850 tis. Kč.
V návrhu usnesení na rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP
za rok 2016 na jednání ZMP pod značkou ŘEÚ/1 dne 20. 4. 2017 je navrhována alokace
1 100 tis. Kč na pokrytí potřeby částečných úhrad ceny za odběr a přepravu odpadních
vod na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota na rok 2017 a 100 tis. Kč na pokrytí
nákladů plynoucích ze smlouvy o administraci systému se společností VODÁRNA
PLZEŇ a.s.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz bod III. návrhu usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí
ZMP č. 636 ze dne 15. 12. 2016
RMP č. … ze dne 20. 4. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Budou předmětem kontroly před uzavřením dohod s jednotlivými přepravci.
10.

Přílohy

Příloha č. 1 – Dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod,
Příloha č. 2 – Smlouva o administraci systému se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.,
Příloha č. 3 – usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy.

