
6. Podklad pro jednání ZM Turnov- VHS Turnov – aktuality 2013    

Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, září  2013 

 

Na základě dohody s panem starostou si naši problematiku dovolujeme opětovně zařadit na 

jednání ZM a seznámit zastupitele města s několika otázkami z chodu Vodohospodářského 

sdružení Turnov – svazku obcí, jehož je Město Turnov členem.  Jde o: 

1. Aktivity  VHS v Turnově  2013, výhled 2014 

2. Informace o klíčových akcích VHS a jejich financování 

3. Podíl měst a obcí na akcích VHS 

4. Aktuální pozice projednávání ceny  vodného a stočného 2014   

5. Informace o provozní společnosti   

 

Jednotlivé popisované otázky jsou velmi rozsáhlé, ale na druhé straně není cílem, aby byl 

materiál extrémně obsáhlý.  Proto předkládáme pouze základní informativní výčet a 

pokusíme se zodpovědět na případné dotazy vzešlé z diskuse.  

 

1. Aktivity  VHS v Turnově  2013, výhled 2014 

 

V roce 2013 realizujeme jednu klíčovou akci – rekonstrukce ulice 28. října a řadu dalších 

menších akcí:  

- Řešíme projekčně  opravy kanalizací na sídlišti u nádraží pro další etapy rekonstrukce  

- Projekčně řešíme havarijní výměnu pravobřežní kanalizace podél Stebénky 

- Projekčně řešíme opravu vodovod v horní části Šetřilovska  

- Je zahájena oprava vodovodu -  akvaduktu v Nudvojovicích 

- Dokončili jsme výstavbu sítí v budoucí bytové zóně v Mašově 

- Finalizujeme jednání o  záručních vadách na akci Čistá Jizera  

- Díky spolupráci se SčVK řešíme opravy vyhnívací nádrže na ČOV a nákup některých 

dožilých zařízení 

- Financujeme standardní provozní potřeby mající vlastnickou podstatu – čerpadla, 

hydranty, opravy poklopů, vodoměry  

- Připravujeme naučnou stezku Turnově 

- Řešíme dvě havárie – izolace komory jednoho z vodojemů na Károvsku – vnější 

průtok  a přivaděče nad Rakousy  a pod silnicí I/10 

 

Výdaje VHS vložené do této lokality se pohybují v řádu 30 mil. Kč.  

 



Pro rok 2014 a další připravujeme v Turnově : 

- Celkovou rekonstrukci vodojemů na Károvsku 

- Celkovou rekonstrukci vodovodů v lokalitě průmyslové zóny Vesecko 

- Rekonstrukci vodovodu v lokalitě v okolí firem v Nudvojovické ulici  

- Opravu elektroinstalace v čerpací stanici Nudvojovice a všech vrtů 

- Obnovu zdroje Šlejferna a dokončení přivaděče ze Šlejferny   

- Oplocení vodojemu na Malém Rohozci 

- Projekt obnovy určitých částí ČOV Turnov 

- Opravu kanalizace pod další etapou úpravy sídliště u nádraží 

- Reakce na požadavky města při obnově povrchů komunikací – ulice Pod Stránkou 

- Oprava vrchní části vodovodu naproti Šetřilovsku, 

- Snažíme se řešit problém kapacity kanalizace při extrémních dešťových průtržích –

např. na Vesecku, Trhovka, atd..   

Ke klíčové akci – rekonstrukce ulice 28. října můžeme konstatovat, že aktuálně 

dokončujeme stavbu bez extrémních komplikací. Dlouhodobý harmonogram jsme naplnili 

i proto, že stavebně méně příznivé jarní období kompenzovalo skvělé počasí v letních 

měsících. Díky pochopení a aktivitě dodavatelské firmy jsme splnili jsme také klíčový 

postupný uzlový bod –  otevřeli jsme spodní část ulice v oblasti škol před zahájením školního 

roku. Poslední asfaltové vrstvy budeme pokládat na přelomu měsíce. Termín úplného 

dokončení akce  (10.10.2013) není ohrožen Poté budeme dokončovat případné drobné 

nedodělky a 28. října si Vás dovolíme pozvat na slavnostní ukončení akce.   

K některým zajímavým detailům. Smluvní cena  stavby je pro informaci 28 454 tis. Kč. bez 

DPH.  Plynaři v návaznosti na naši stavební činnost po vstupních obtížných jednáních 

úspěšně dokončili komplikovanou výměnu středotlakého plynovodu. I ostatní síťaři - 

telekomunikační kabely, Pamico, atd. nám překvapivě činili menší problémy, než při akci 

Čistá Jizera.   Financování akce máme pod kontrolou.  Po započtení všech dodatečných 

příjmů (podíl plynařů), předem stanovené rezervy díla  a úspor bychom měli být na konci 

stavby v přibližné rovnováze s vícepracemi. V zásadě jsme zatím zabezpečili komplikovaný 

dopravní uzel – vjezd k nemocnici, na parkoviště a záchranné službě. Obyvatelé žijící v okolí 

dokázali absolutně většinově akceptovat negativní projevy bezprostředního okolí výstavby.   

Je nutno zejména ocenit maximální přístup pana starosty k řešení díla v oblasti Mariánského 

náměstí a vzhledu chodníků na celé stavbě. Přesně tento aktivní přístup města jsme 

potřebovali ke zdárnému dokončení díla.     

Z úplně nejaktuálnějších věcí nyní například řešíme: optimální systém dopravního značení, 

prostor pro parkování v okolí školky, umístění a vzhled odpadkových košů a laviček, 

navržené sklony vozovek v porovnání s výškovou skutečností okolní zástavby, prostor naproti 

nemocnici – ostrůvek, hodiny, odstavený zdroj vody, řešení napojení na ulici 5. května,  

barevnost zvolené mozaikové dlažby,  přesnou specifikaci navržené zeleně před jejím 

dodáním, nekázeň řidičů na nových používaných komunikacích,  drobné nedodělky a 

vylepšení na hotových silnicích. 



2. Informace o klíčových akcích VHS a jejich financování 

VHS Turnov realizuje na celém svém území ročně desítky akcí. Na ně je potřeba se vždy 

předem projekčně připravit a získávat různé formy dotací a příspěvků. Tuto činnost máme již 

zaběhlou a zdá se být velice úspěšná.  

Přesto je vhodné vyzdvihnout některé akce, které jsou rozsahem výraznější než ostatní :  

a) Rekonstrukce úpravny vody Příkrý – naše největší úpravna vody, pro Semily a okolí, 

dotace EU 50 mil. Kč,  cena cca 70 mil. Kč, realizace říjen  2013,- prosinec 2014.   

b) Výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Malá Skála Vranové – probíhající akce za 

46 mil. Kč, dotace EU 18 mil. Kč, dotace obce a LK – 10 mil. Kč. Dokončení červen 

2014, na ní naváže nutná rekonstrukce ČOV.    

c) Výstavba kanalizace a ČOV v  Rovensku pod Troskami spojená s rekonstrukcí celé 

vodovodní sítě – největší připravovaná akce pro 2014, 2015, dotace EU 80 mil. Kč, 

dotace města 25 mil. Kč, dotace LK – 10 mil. Kč nejméně, očekávaná cena max. 140 

mil. Kč.   

d) Dostavba vodovodu v Tatobitech – lokalita na  Žlábku, aktuálně zahajovaná poslední 

etapa rozsáhlé výstavby – cena 12 mil. Kč, dotace LK a obce celkem 3 – 5 mil. Kč, 

zahajovaná akce, konec květen 2014.  

e) Projekční příprava na rekonstrukce a intenzifikace ČOV pro evropské a jiné dotace – 

Rokytnice nad Jizerou, Semily, Líšný, Malá Skála, Turnov – každá ČOV potřebuje 

jako maximálně zatížený provoz rekonstrukce dožilých částí a určitá vylepšení. Akce 

připravované zejména pro evropské fondy 2015 a dále. V součtu půjde o cca 120 mil. 

Kč. 

f) Řešení kvality vody a kapacity vodních zdrojů v Rokytnici nad Jizerou a na Benecku – 

musíme řešit požadavky provozovatele a hygieny – jde o rekonstrukci 4 objektů a 

jejich technologické intenzifikace – cena okolo 12 mil. Kč. Očekáváme dotace z LK.  

Klíčem k velkým akcím jsou velké dotace. Pak zbývá jediná věc, jak získat potřebné 

prostředky na doplacení akcí a zároveň ke každoročnímu k řešení základních potřeb VHS. 

Standardně využíváme zdroj – nájemné – z vodného a stočného a naší další možností jsou 

úvěrové prostředky, které rozloží úhradu momentální potřebu do více let.  

Otázka úvěrového zatížení VHS je velmi podrobně sledovaným tématem z naší strany, 

úvěrujících bank i dalších partnerů. Základním vstupem byla rozsáhlost akce Čistá Jizera a 

neschopnost měst uhradit na akci větší příspěvky, než jsme s nimi dohodli. Proto budou 

nesplacené jistiny na konci letošního roku 246 mil. Kč, roční splátky jistiny jsou 27 mil. Kč a 

úroky přibližně 10 mil. Kč. Na jednání RS VHS jsme se během opakovaných jednání dohodli, 

že ještě můžeme přijmout jen jediný úvěr a jen na 3 největší dotované akce. Avšak za 

podmínky, že výše uvedená čísla budou vždy oproti letošnímu roku nižší – pozitivnější. To 

jsme naplnili a přijali rozhodnutí, že na počátku října  otevřeme  nabídky úvěru na 50 mil. Kč. 

   

 



3. Podíl měst a obcí na akcích VHS 

Stav majetku VHS je přes naši ohromnou snahu v posledních 15-ti letech stále  většinově 

zastaralý, až dožilý. Posledním z možných  zdrojů financování jsou rozpočty obcí a měst. 

Čím větší bude jeho výše, tím menší bude tlak na získání zdrojů z vodného a stočného, 

nebo přijímaní úvěrů.  

Vycházíme z toho, že všechny akce, které realizujeme, jsou provozně extrémně potřebné a na 

větší akce musíme získat výrazné dotace. To vše naplňujeme. Navíc nám v posledních letech 

extrémně pozitivně přispívá vliv skvělých odsoutěžených cen v době, kdy je krize a 

dodavatelé chtějí získat práci.  Proto akce musíme doplatit nad získané dotační zdroje.  

V souvislosti s cenou vodného a stočného  však stále více diskutujeme o větším podílu měst 

a obcí na akcích realizovaných na jejich území. Máme přijatá pravidla, která 

pravděpodobně upravíme. Ta říkají, že rekonstrukce existujícího majetku platí pouze VHS, 

pokud akci iniciovalo a  pouze u velkých akcí musí být dohodnut podíl s městem.  Pořízení 

zcela nového majetku pak na obce a města vychází ve výši 80 %, opět s drobnou výjimkou, 

pokud při vstupu člena do VHS tato akce nebyla podmínkou, či požadavkem. Je tedy 

pravděpodobně možné, že nastavíme i nějaký podíl měst a obcí na obnovu = rekonstrukci  

majetku, což je většina našich realizovaných akcí.  To ale není jednoduché rozhodnutí, 

protože přinese velké časové a procesní komplikace a navíc městské, či obecní rozpočty by 

měly být směřovány spíš jiným směrem.   

 

4. Aktuální pozice projednávání ceny  vodného a stočného 2014   

Cenu na příští rok začneme podle koncesního modelu diskutovat se starosty v říjnu.  Je však 

skutečností, že v průběhu letošního roku již častěji diskutujeme obecná východiska, a to 

například i díky aktivnímu působení pana starosty Hockeho.  

Východiska letošních cen jsou známá, ale logicky v tuto dobu není známý postoj jiných 

vlastníků pro rok 2014. Pro informaci v roce 2013 je naše každoroční hlavní porovnávací cena 

se společností  SVS ( od Mostu až po Jablonec nad Nisou a Frýdštejn ) -  cena VHS je 79 Kč 

bez DPH za m3, cena obcí a měst v Severočeské vodárenské společnosti je 77,38 Kč. A další 

ceny z obou pólů -   Mladé Boleslav 68,30 Kč, Praha 64,65 Kč.  Na druhé straně 

dvousložkové ceny např. u Hradce Králové, či Tábora se ve skutečném dopočítání blíží 90 Kč 

/ m3.   

Pro rok 2014 lze zjednodušeně říci následující východiska. Pozitivní vliv na cenu bude 

meziroční pokles nárůstu inflace a nezvyšování DPH. Dalším naopak trošku horším vlivem 

než pro rok 2013 bude dopočítání vybraných tržeb z koncese z roku 2012. Klíčovým však 

jako vždy zůstane požadavek starostů na naše příjmy – tedy položku nájmu v kalkulaci. Dle 

koncese se vždy meziročně náš požadavek zvyšoval o 10 mil. Kč (65 mil. Kč v 2011, 75 

v 2012, 85 v roce 2013).  Z diskusí se dá očekávat, že pro rok 2014 nebude díky starostům 

očekávaný nárůst na 94 mil. Kč ročního nájemného dodržen a že schválíme menší nárůst, 

abychom tím snížili tlak na úpravu ceny vodného a stočného pro rok  2014. 



5. Informace o provozní společnosti   

Na úvod je nutné zopakovat základní fakt, že VHS Turnov neprovozuje vodohospodářský 

majetek samo, ale dle dlouholeté zvolené cesty si formou koncesního řízení najalo na 

provozování firmu Severočeské kanalizace a vodovody a.s. 

S ohledem na kvalitu firmy, která je každé čtvrtletí potvrzována měřitelnými výstupy i naší 

každodenní skutečností, šlo o správné řešení. 

Sídlo integrovaného závodu je v Jilemnici. Areál po dalších investicích firmy přináší kvalitní 

zázemí pro všechny provozní skupiny.  

Provozovatel nedávno obměnil svého generálního ředitele, dnes je jím ing. Milan Kuchař, 

bývalý ředitel provozní firmy pro Prahu.   Změna se dotkla také na části pozic představenstva. 

Provozní zástupci nám velmi pomáhají  při přípravě i vlastní stavební části našich investic. 

Vedení integrovaného závodu vytvořilo v roce 2012  nový technický úsek, jako podporu  pro 

své provozní složky ve velkých městech na okrese.  

Pro vylepšení jejich provozních podmínek jsme v Lomnici nad Popelkou v letošním roce 

dokončili výstavbu garáží v sousedství ČOV, což umožnilo opustit staré nevyhovující 

prostory v centru města.    

I klíčový provozní areál v Turnově prošel rozsáhlou stavební úpravou vnitřních dispozic a 

plně slouží provozním potřebám a zákaznickému centru. 

 

6. Závěr     

Dovolíme si uvést základní tvrzení pro zastupitele Města Turnova, že VHS Turnov je i nadále 

stabilizovanou organizací, která plní úkoly a požadavky na ni kladené.  


