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Podklady na zasedání ZM dne: 27. února 2014 

Název materiálu:    Vodohospodářské sdružení  - východiska a 

možnosti, podmínky vystoupení z VHS 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke, Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová 

Zúčastní se projednávání v ZM:  

Předložení materiálu uloženo:   

Usnesení ZM č.  237/2013 
ZM ukládá starostovi do únorového zasedání ZM předložit analýzu dopadu případného 
vystoupení města Turnov z VHS a analýzu možných změn stanov VHS.  
(Hlasování:20/0/0) 

Přílohy:  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v: RM - leden 2014, pracovní ZM – leden 2014, únor 2014, finanční výbor ZM – leden 
2014, únor 2014 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Zastupitelé města upozorňovali na nespokojenost s výší vodného a stočného v celém průběhu roku 
2013 a rovněž požadovali analýzu k případnému vystoupení z VHS. Níže je tato analýza z dílny VHS. 

Vystoupení města Turnov ze svazku VHS Turnov a související skutečnosti 
(zpracoval Ing. Hejduk, paní Červová)  
 
1. Úvod 
Na základě požadavku zastupitelstva města předkládáme některé skutečnosti a informace nutné pro 
rozhodování, zda se Město Turnov začne vůbec zabývat otázkou vystoupení města z VHS Turnov. 
Celý materiál je zpracován pro potřeby města Turnova, avšak je nutno hned od počátku konstatovat, 
že díky přímému propojení dále uvedených obcí jednotným a společným systémem zásobování 
pitnou vodou je nezbytné doplnit i údaje a hlavně stanoviska za zbývající obce. Tento skupinový 
vodovod spojuje Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Kacanovy, Olešnici a část obce Vyskeř.   
 

2. Základní pohledy na věc 

Základními pohledy pro rozhodování jsou následující okruhy otázek: 

- pravděpodobná související nutnost vystoupení nejméně dalších obcí – Přepeře, Ohrazenice, 
Rakousy a možné vystoupení Kacanov, Olešnice, Vyskeře – potřeba schválení na všech 
zastupitelstvech a nové vyřešení celého systému skupinového vodovodu 

- uzavřené smluvní vztahy (zřizovací listiny svazku) a z nich vyplývající možnost vystoupení 
- pohledávky a závazky města při vystoupení 
- vliv DPH 
- Čistá Jizera v Turnově, ostatní dotované investice a možnost převodu tohoto majetku na 
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město 
- dopad do aktuálně administrovaných žádostí ( Čistá Jizera I a do připravovaných témat ( 

obnova částí ČOV Turnov ) 
- zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města odborným provozovatelem 

(koncese, nebo jiné vhodné řešení – vždy časově i administrativně značně náročné) 
- základní organizační kroky města k naplnění všech vstupních povinností a náklady s tím 

spojené (zaměstnanec se širokým spektrem odborností)   
- dopady do ceny vodného a stočného a výše nájemného pro město při vystoupení 
- zajištění vodohospodářských investic nutných oprav majetku a dalších zákonných povinností 

vlastníka infrastruktury v příštích obdobích.  
 

3. K jednotlivým bodům podrobně  

 Pravděpodobná související nutnost vystoupení i dalších obcí, nebo nutnost vytvořit nový 
svazek, či jinou organizaci, která bude zajišťovat vlastnictví a provoz stávajícího skupinového 
vodovodu, popřípadě návrh řešení a financování distribuce pitné vody v systému tohoto 
skupinového vodovodu (oddělené provozování jeví se s určitostí minimálně na jeho části jako 
nemožné). To samé platí o vazbách při odkanalizování na ČOV. 
Historicky je v Turnově a okolních obcích společná vodovodní síť a společné vodní zdroje, kde různě 

přes katastry jiných obcí je přiváděna voda do další obce s tím, že jsou současně z tohoto 

vodovodního řadu zásobovány přilehlé nemovitosti. Skutečnost existence tohoto skupinového 

vodovodu vedla v roce 1995 k privatizaci vodovodu v lokalitě jako neoddělitelného celku a tím k 

založení svazku původně 4 obcí (Turnov, Rakousy, Přepeře, Ohrazenice), ve kterých nebylo technicky 

možné oddělit vodohospodářský majetek s cílem provozovat jej samostatně v každé obci (společné 

vodní zdroje, složitá doprava vody do akumulací a navazující zásobování společné pro více obcí,…). 

V roce 2001 - 2003 se tento skupinový vodovod rozšířil do Olešnice, Kacanov a části Vyskeře 

(napojení na vodní zdroje z Turnova).  

Jakékoliv řešení této skutečnosti není možné realizovat bez dohody se stávajícím VHS a uvedenými 

dotčenými obcemi. 

 Uzavřené smluvní vztahy a z nich vyplývající možnost vystoupení 
VHS Turnov dobrovolný svazek 22 obcí, založený zakladatelskou smlouvou, kterou doplňují stanovy. 

Tyto zřizovací listiny kromě jiného dávají možnost a zároveň určují podmínky při vystoupení členské 

obce ze svazku. 

Článek XVII. bod e) stanov: 

e) Člen svazku může vystoupit na základě rozhodnutí zastupitelstva, a to formou zaslané 
písemné žádosti podepsané starostou. Datem zániku členství ve svazku, pak bude datum 31. 
12. příslušného roku. Podmínkou vystoupení člena svazku k tomuto datu je doručení 
rozhodnutí o vystoupení nejdéle k 30. 9. příslušného roku, v případě doručení rozhodnutí o 
ukončení členství po tomto datu bude členství ukončeno až k 31. 12. následujícího 
kalendářního roku, pokud Rada nerozhodne jinak. Rada sdružení musí odsouhlasit podmínky 
vystoupení v průběhu měsíce, kdy zanikne členství člena ve svazku.     

 pohledávky a závazky města při vystoupení 
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Článek XVIII. stanov: 

Při vystoupení člena ze svazku se jmění svazku vypořádává:  
a) původní majetek převedený na svazek při vstupu bude vypořádán za shodných 
    podmínek, jako při vstupu člena do svazku, pokud se vystupující obec a svazek nedohodnou 

jinak, 
b) zhodnocení původního majetku člena svazkem,  po vzájemné dohodě, 
c) případné nesplacené závazky úvěrů náležící prokazatelně k převáděnému majetku převezme 

vystupující obec jako svůj závazek.  
Fyzické předání převáděného majetku a dokladové vypořádání proběhne k datu vystoupení.  
 

ad a) 

Při vstupu do VHS složilo město členský příspěvek ve výši 7 500,- Kč. Jeho vrácení městu je věcí 

dohody, stanovy tuto záležitost neupravují. 

Původní majetek byl na VHS Turnov převeden darovací smlouvou od Fondu národního majetku na 

základě privatizačního projektu. Předpokládáme, že shodný princip jen s převodem na město by byl 

aplikován i při vystoupení ze svazku, problém je u zhodnoceného původního majetku – viz níže. 

ad b) 

Zhodnocení majetku v Turnově doporučujeme uvažovat až od data vstupu velkých měst do svazku, 

tedy od r. 2005 a to vzhledem k majetkovým poměrům jednotlivých obcí a souvisejícím výnosům z 

nájemném do této doby, kde Turnov měl značnou majoritu.   

V doporučeném období došlo ke zhodnocení a realizaci oprav na VH majetku na území města 

částkami v následujících výších: 

Investiční akce a opravy po odečtení přijatých dotací za dobu od roku 2005 (kromě investice Čisté 

Jizery) byly realizovány nákladem cca  100,5 mil. Kč (jedná se tedy pouze o čisté prostředky VHS – 

investováno 304,4 mil. Kč, k tomu dotace 203,9 mil. Kč).  

Uvedená částka neosahuje náklady vložené do oprav a dalších nákladů evidovaných souhrnně pro 

celý svazek, zejména na úhradu věcných břemen při realizovaných stavbách, pořízení a opravy 

navrtávacích pasů vodovodních přípojek, oprav kanalizačních poklopů a šachet, revize a výměny 

hydrantů, nákup vodoměrů a malých čerpadel a dalších služby vyplývající z koncesní smlouvy a 

opravy hrazené provozovatelem zahrnuté v kalkulaci na cenu vody, vše v této době odhadem za 

dalších 10 mil. Kč. 

Čistá Jizera byla v Turnově realizována nákladem 318,42 mil. Kč. Dotace od SFŽPČR, EU, přispívajících 

osob a Města byly ve výši 239,76 mil. Kč. Prostředky VHS jsou zde v částce 78,66 mil. Kč. 

Další zhodnocení majetku pak bylo realizováno na katastru sousedních obcí (pokud by vystupoval 

z VHS celý svazek o rozloze jmenovaného skupinového vodovodu, bylo by dopočítáno i v těchto 

obcích). 

ad c) 

Úvěry spojené s VH majetkem v Turnově k datu 1. 1. 2014:  
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Čistá Jizera v Turnově  47,43 mil. Kč  

Ostatní malé akce            19,63 mil. Kč (ČOV Turnov, kanalizace a vodovod Mašov Pelešany, 

vodovod Metelka a Šlejferna)  

Celkem    67,06 mil. Kč 

Uvedené částky aktuálních úvěrů by muselo město při vystoupení z VHS reálně zaplatit. 

 Vliv DPH 
DPH - Při převodu pořízeného majetku zpět na město se musí vyhodnotit vliv DPH, kterou si VHS na 

svých investicích uplatnilo, tato skutečnost přímo ovlivňuje náklady spojené s převodem. U nově 

realizovaných investic bude odvod DPH jistý, u zhodnocení stávajícího majetku lze předpokládat 

totéž. Na akcích v Turnově je hodnota odvedeného DPH za posledních pět let, které by bylo nutné 

řešit a zohlednit cca  80 mil. Kč. Tato skutečnost by se v případě reálných kroků musela podrobně 

projednat a vyčíslit za spolupráce daňových poradců. S ohledem na mnoho finančních koncepcí o 

optimálním daňovém chodu VHS zpracovaných v minulosti není, bohužel, příliš pravděpodobné, že 

stát by i přes novou působnost občanského zákoníku neměl podchyceny daňové příjmy. Tedy, že by 

se dala nalézt cesta převodu majetku zpět na město, která by nepřinášela související daňové 

povinnosti.  

 Čistá Jizera v Turnově a možnost převodu tohoto majetku na město 
V případě poskytnutí dotace je příjemce dotace, zde VHS Turnov, povinen dodržet všechny podmínky 

poskytovatele. Investici pořízenou z dotace je možné převést na jiného vlastníka pouze se souhlasem 

poskytovatele, nebo po uplynutí doby udržitelnosti stanovené dotační smlouvou. 

Čistá Jizera I. v Turnově akce dotovaná prostředky EU a SFŽP ČR, realizovaná prostřednictvím OPŽP. 

Podmínky dotačního titulu neumožňují po dobu 10 let od ukončení realizace převody na jiného 

vlastníka.  

Další problém je doložení maximálních plánovaných výnosů projektu, které se sledují po dobu 5 let 

po ukončení a které byly kalkulovány na celý projekt ČJ I. Nyní by došlo k rozdělení na dvě 

samostatné části ( Turnov + Jilemnice, Semily ), které by měly po přepočítání rozdílné výstupy.  

Projekt jako celek by se nedal sledovat. 

Lze očekávat, že poskytovatel dotace neumožní minimálně po dobu povinnosti sledování všech 

parametrů projektu žádné majetkové změny. Projekt ČJ I doposud nebyl ze strany poskytovatele 

dotace ukončen (ještě nezačala běžet zákonná lhůta udržitelnosti projektu). Tuto skutečnost lze jen 

velmi obtížně řešit. 

Vedle ČJ je z dotace realizováno: 

- rekonstrukce ČOV nákladem 92 mil. Kč  – v roce 2016 uplyne doba udržitelnosti, dotace od 
MZe a SFŽP 

- Kanalizace v Mašově a Pelešanech nákladem 80 mil. Kč – v roce 2018 uplyne doba 
udržitelnosti, dotace od MZe 

- Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic nákladem 100 mil. Kč – v roce 2019 
uplyne doba udržitelnosti, dotace OPI (SFŽP). 
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 Dopad do aktuálně připravovaných  projektů s budoucí žádostí o dotace 
VHS aktuálně plánuje (pokud to umožní vhodný dotační titul) podat žádost na vylepšení turnovské 

ČOV. V případě, že bude žádost úspěšně podána, není možné v průběhu administrace projektu měnit 

investora. Další problém následně nastává s převodem vlastnictví dotovaných nemovitostí. 

 Plánované investice na území města 
Do roku cca 2020 je nutné v Turnově realizovat zejména:  

- rekonstrukci vodojemů na Károvsku 

- rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích 

- dílčí úpravy úpravny vody v Dolánkách 

- rozsáhlejší obnovu a úpravy na ČOV 

- zásadní rekonstrukci kanalizačního sběrače napříč Turnovem (Jenišovice, Vesecko, Daliměřice, 

Turnov II, Nudvojovice, ČOV)  

- rekonstrukce vodovodů a přivaděčů v oblasti Vesecka 

- rekonstrukce přivaděčů do Turnova (např. nad obcí Rakousy, Šlejferna) 

- rekonstrukce objektů – Šlejferna, atd. 

- vrchní část Nádražní ulice 

- havárie kanalizace podél Stebénky 

- opravy sítí ve vazbě na aktivity města v komunikacích – podle zpracované analýzy s TST 

- každoroční provozní potřeby – výměny vodoměrů, navrtávacích pasů, dosloužilých čerpadel, 

apod. 

Celkově může jít do roku 2020 o částku okolo 200 mil. Kč.   

Četnost potřebnosti konkrétních akcí v jiných městech a obcích VHS  je do budoucna daleko nižší. 

Jsou i obce, kde již v zásadě není nutno dnes nic havarijně řešit. Ukazuje se i v porovnání s jinými 

městy, že akce v Turnově budou pro příštích pět let opět základní prioritou  VHS – budou daleko 

četnější, než v jiných městech.      

 Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města 
Provoz majetku VHS je zajišťován provozní společností na základě uzavřené koncesní smlouvy. Pokud 

by město vystoupilo z VHS, muselo by v předstihu řešit provozování předaného majetku, ke kterému 

vedou tři cesty: 

- provozovat sami (zaměstnat lidi – složité, drahé na počáteční investice) 
- zajistit provozování formou jednotlivých služeb dodavateli vybranými podle zákona o 

veřejných zakázkách (rozdělit provoz na samostatné okruhy realizované jednotlivými 
dodavateli - někdo se o to musí starat) 

- koncesní projekt na nového provozovatele (procesní záležitost minimálně na dva roky) 
 

Každá cesta je časově náročná a pro město, kde není vyčleněná samostatná odpovědná odborná 

osoba v tuto chvíli těžko realizovatelná. Otázkou zůstává, zda toto odpovědně zvládne pouze jeden, 

dva, či tři zaměstnanci. 

Zajištění provozu znamená, že od data, kdy by město vystoupilo z VHS končí ve městě působnost 

SčVK a.s. jako provozovatele. Nový provozovatel musí mít předaný majetek, přepsané např. všechny 

elektroměry na objektech, zajištěný provoz telemetrie (přenos dat) a s tím související provoz 
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dispečinku, zajištěnou informovanost obyvatel, každý odběratel si bude muset změnit číslo účtu pro 

placení záloh, někdo bude muset sepsat smlouvy se všemi odběrnými místy, zajistit legislativu, 

havárie, poruchy, pravidelné odběry vzorků,  rozbory vody, stanovit novou cenu vodného a stočného 

pro město podle plánovaných nákladů, zajistit všechna potřebná povolení a zajistit povinnosti 

vlastníka, které dnes za nás dělá provozovatel (vykazování, hlášení vodoprávním úřadům a 

ministerstvům,..) ....  

Vedle zajištění provozu jsou tu další legislativní povinnosti dané vlastníkům infrastruktury.  

 Dopady do ceny vodného a stočného a výše nájemného pro město při vystoupení 
V současné době má VHS Turnov po realizované koncesi stažené provozní náklady a zisk 

provozovatele na minimum. Provozovatel odvádí v roce 2014 z vybraných tržeb cca 50 % formou 

nájemného do VHS. Tato skvělá pozice funguje na stávajícím celku. Pokud bude město samo hledat 

nového provozovatele, lze podle kalkulovaných provozních nákladů, které mělo město před vstupem 

do VHS očekávat, že zdaleka nedocílí stejných nebo podobných parametrů. V praxi to znamená, že 

např. při stejné ceně vodného a stočného nedocílí stejných výnosů z nájemného a město pak bude 

muset dotovat potřeby vody více ze svého rozpočtu.  Nebo pokud by město chtělo zachovat stejné 

výnosy, bude muset více zdražit vodné a stočné. 

 Zajištění vodohospodářských investic a dalších povinností vlastníka v příštích obdobích 
Vlastnictví vodohospodářské infrastruktury s sebou nese nejen povinnost investovat do tohoto 

majetku, ale realizovat další nutné kroky:  

- zajištění finančních prostředků z dostupných dotačních titulů na nové investice 
- zajištění odborného provozování majetku s odpovídajícím výnosem použitelným na opravy a 

rekonstrukce sítí a splátky úvěrů získaných odstoupením z VHS 
- zajištění majetkové a provozní evidence 
- pořízení plánu financování obnovy majetku   
- zajištění všech legislativních požadavků 
- realizace oprav veškerého majetku 
- nákup vodoměrů  
- revize hydrantů  
- výměny uzávěrů vodovodních přípojek 
- péče o GIS, apod. 

 

4. Závěr: 

VHS by při odchodu města vrátilo Turnovu základní příspěvek uhrazený při založení svazku ve výši 
7 500,- Kč. 
Včetně investice Čisté Jizery bylo ve městě od roku 2005 prostřednictvím VHS Turnov k 30.12.2013 
financováno 622,82 mil. Kč. Po odečtení nesplacených úvěrů a poskytnutých dotací bude mezi VHS a 
městem jednáno o vrácení vložených prostředků do majetku na katastru města (investice a opravy) 
v částce minimálně 112,1 mil. Kč. 
Město splatí VHS Turnov k datu vystoupení prokazatelné úvěry ve výši. 67,06 mil. Kč 
Otázkou zůstávají náklady uplatněného DPH při převodu majetku ve výši cca 80 mil. Kč. 
Problém s převodem majetku Čisté Jizery – prakticky nelze aktuálně řešit. K dané otázce přistupují 
další dotované akce na území města. 
Zajistit provozování majetku města – časově, odborně i finančně náročná záležitost. 
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Při zachování výše ceny vodného a stočného lze předpokládat poměrné snížení výnosů z nájemného 
pro město. 
Všechny tyto složité okolnosti naznačují, že je zbytečné, aby se jimi město začalo vážně zabývat. Do 
této doby má působení VHS Turnov ve svém sídelním městě viditelné a velmi pozitivní výsledky. 
Situace celé vodohospodářské problematiky je navíc vysoce stabilizovaná, protože i provozovatel 
má dlouhodobě klíčové provozní středisko v Turnově, které je skvěle vybaveno a kde pracuje  
kvalitní a zkušeným tým pracovníků provozu.     
 

Závěry finančního výboru zastupitelstva: 

Finanční výbor neshledává rozpor ve vývoji ceny vodného a stočného u VHS dle uzavřené koncesní 

smlouvy a rozhodnutí rady VHS směřující k zajištění finanční stability. Uvedené je podmínkou pro 

zachování  důvěryhodnosti  financování vůči partnerům, především úvěrujícím bankám, včetně 

schopnosti splácet přijaté úvěry. 

Finanční výbor vyjadřuje podporu přijatému usnesení o způsobu údržby a oprav stávajícího 

vodohospodářské majetku (vodovodní a kanalizační řády, úpravny vody , čističky atd.), který spočívá 

v zajišťování potřebných finančních prostředků zajištěných z pronájmu vodárenského majetku 

společnosti SVaK. Příjmy z pronájmu tvoří hlavní část z vybraného vodného a stočného od uživatelů. 

Tyto prostředky jsou vraceny na zajištění prosté reprodukce vodohospodářského majetku jako celku. 

Finanční výbor zároveň vyjadřuje souhlas s možností města podílet se na větších investičních akcích 

VHS, především v oblasti rozvoje a rozšířování  vodohospodřářského majetku. 

Finanční výbor nedoporučuje variantu možnosti úhrady provozních nákladů VHS z rozpočtu města. 

Tyto náklady by měly být hrazeny z vybraných nájmů, respektive z vodného a stočného. 

(Hlasování 4/0/0) 

Komentář starosty: 

V případě potřeby je možno obdobný materiál týkající se případného vystoupení z VHS nechat 
zpracovat nezávislou advokátní kanceláří Mgr. Davida Hejzlara za cenu cca 20 tis.Kč bez DPH. Vlivy 
daňové a DPH pak pravděpodobně firmou KODAP. Předpokládám obdobnou částku. 
 
Po analýze všech stávajících smluvních vztahů a dlouhodobých rozhodnutí musím konstatovat 
následující: 

- Vodohospodářské sdružení v této chvíli sdružuje 6 měst a 16 obcí. Se změnou stanov musí 
souhlasit všechna zastupitelstva těchto obcí. Přesto se pokusím přijít s návrhem na změnu 
rozhodovacího práva dle poměru majetku, případně právo veta na otázku výše vodného a 

stočného a velké investice nad 30 mil.Kč. Především u malých obcí bude toto velký 
problém. 

- Vodohospodářskému sdružení se daří velmi dobře získávat dotační peníze státu, soutěžit 
stavební zakázky a zajišťovat chod svěřených sítí, je přímo dozorován Radou sdružení 
složenou ze starostů měst a obcí.  

- Není pravdou, že v rámci koncesní smlouvy dochází k nadměrnému obohacování  
provozovatele, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace. V určitý okamžik si 
starostové mohli vybrat cestu vlastního provozování=zřízení nové organizace se vším všudy  a 
nebo koncesní smlouvu. Zvolili koncesi, díky které se podařilo vysoutěžit nízkou cenu za 
provozování sítě se všemi klady i zápory koncese. Konec koncese je stanoven na rok 2020. Od 
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této smlouvy lze odstoupit v roce 2015, ale musí tak učinit celé sdružení a investovat do 
vzniku nové organizace. Nutno podrobně diskutovat po komunálních volbách. V této chvíli se 
zdá nereálné, velmi drahé a bude jistě klíčovou otázkou sdružení v letech 2017-2020. 
Navrhuji v této chvíli tedy ponechat. 

- V této chvíli je příspěvek měst, obcí a soukromých subjektů na nové akce 80% nákladů. 
Navrhuji tento poměr ponechat. 

- V této chvíli neplatí města a obce na opravy stávajících sítí, kromě skutečně velkých akcí 
žádné příspěvky, vše je placeno z vodného a stočného. Mohu navrhnout změnu tohoto 
pravidla, je třeba si ovšem uvědomit, že Turnov bude v budoucnu potřebovat velké množství 
oprav stávajících sítí. Navrhuji symbolických 10% nákladů po vysoutěžení. Je nutno jasněji 
definovat spolupodíl u velkých oprav nad 10 mil.Kč – navrhuji 20% nákladů po vysoutěžení. 

- V této chvíli se jeví jako výhodné oddlužit VHS. Z celého nájemného, které se vrací z vodného 
a stočného zpět do VHS je 52% použito na krytí dluhů a poplatků za půjčení peněz a jen cca 
32% je možno využít na opravu sítí a zařízení. Pakliže by obce a města napříč VHS byla 
ochotna snížit zadlužení, velmi by to pomohlo snížit tlak na zvyšování vodného a stočného. 
Navrhnu toto opatření – splátka cca 6 -10 mil.Kč napříč městy a obcemi. 

- V rámci koncesní smlouvy v závislosti na stáří inženýrských sítí byla stanovena prognóza 
vzestupu vodného a stočného. V roce 2020 by mělo být vodné a stočné v úrovni 120,-Kč/m3. 
Zde je třeba říci, že původní odhad zněl 180Kč/m3 a byl starosty snížen na 120Kč/m3. Toto je 
orientační cena. Samotnou výši vodného a stočného schvaluje Rada sdružení každý rok na 
podzim, složená ze starostů měst a obcí, na základě předložených analýz. Podíl nájmu, který 
se vrací z vodného a stočného zpět do VHS a je určen na opravy sítí je 49,5% - polovina 
z vybrané částky od obyvatel je tedy určena na obnovu sítí. Protože většina starostů byla při 
schvalování koncesní smlouvy, cítí se tímto rozhodnutím vázáni a zatím nechtějí pomyslnou 
křivku zásadním způsobem měnit. Přesto na nátlak Turnova při hlasování v prosinci 2013 
udělali ústupek a původně avizované zdražení o 9,2% snížili na 5,65%. Z hlediska optiky 
Turnova byl však tento ústupek malý, z pohledů ostatních starostů velký. Pakliže vyjdeme 
z predikce potřebné obnovy, můžeme peníze na tuto obnovu vzít ve formě nájemného 
z vodného a stočného, kterou platí každá domácnost a nebo můžeme říci, že vodné a stočné, 
tedy část následně určenou na investice budeme kompletně po vzoru velkých měst dotovat 
z městského rozpočtu. Většina starostů a já k nim patřím, se domnívá, že tato cesta 
kompletního dotování investic není dobrá a nebudu ji podporovat.  

- Zafixování vodného a stočného se pokusím řešit opatřeními uvedenými ve výše naznačených 
opatřeních, kterou jsou však mnohdy v rozporu s usnesením finančního výboru ZM. 
 

Návrh na usnesení:  

ZM bere na vědomí informace o případném vystoupení Města Turnov z Vodohospodářského sdružení 
a s vystoupením Města Turnov se sdružení nesouhlasí. 

ZM bere na vědomí opatření, které mohou vést k zafixování vodného a stočného a pověřuje zástupce 
Města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení dalšími jednáními a jejich prosazováním. Jedná se 
tato opatření, která jsou vstupními principy do jednání Rady sdružení: 

- Návrh na změnu rozhodovacího práva dle poměru majetku, případně právo veta na otázku 
výše vodného a stočného a velké investice nad 30 mil.Kč. 

- Příspěvek na opravy  - akce do 10 mil.Kč – 10% z vysoutěžené ceny, akce nad 10mil.Kč – 20% 
z vysoutěžené ceny. 

- Oddlužení VHS ve výši 6-10 mil.Kč za rok napříč městy a obcemi. 

ZM důrazně žádá zástupce Města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení, aby prosazovali zájmy 
Města tlumočené usneseními ZM jinak bude nutné přikročit k jejich odvolání. 

 


