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1.

VLASTNIK KANALTZ.ACE

Pľávnĺcká osoba:

2.

Název:

Měsţs Spálov

Sídlo:

Spálov 62,742 37 Spálov

Identifikačníčíslo

00298387

Statutární oľgán:

Zastupitelstvo obce

PRovoZovATEL KANALIZACţ,

Pľávnická osoba:
Název:

Měsţs Spálov

Sídlo:

Spálov 62,74Ż 37 Spálov

Identifikační číslo:

00298387

Statutáľní oľgán:

Zastupitelstvo obce

odboľný zástupce
pľovozovatele:

Ing. Josef Mikoška
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3.

ÚČnl ł cÍĺ,pr,Áľu

3.1

Všeobecnépožadavky

Plán financování obnovy vodovodťl a kanalizací (dále jen
slouŽí vlastlríkovi
při plánování obllovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a ',PFo")
kooľdinaci stavební čirrnosti
v oblasti vodního hospodářství. Zttkladním kľitéľiempro hodnocení stupně opotřebení
vodohospodářského maj etku

jej

elro stáří a předpokládaná životnost j ednotlivý ch zaÍízęní.

Ekonomická část PFo obsahuje bilanci potřeb a zdľojůna jeho finančníkrytí.
Hlavním cílem PFo je:

o

zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní pľovozování vodolrospodářskélro majetku

vlastllíka,

o
o

zvýšit návratnost prostředků do vodolrospodářskélro majetku vlastníka
zajistit nezbytlrou udľŽitelnost vodohospodářského majetku vlastníka.

Na PFo je nutIlé pohlížetjako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou technickou

technologickou úroveň zatízení, která
a efektivního pľovozování vodohospodářského majetku.

jsou

předpok|adem

i

stabilního

PFo je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávaj ícíchzaţízení,neřeší jeho rozvoj ani
výstavbtl'

3.2

Legislatĺvnípožadavky

Zźkladnln pľávním předpisem pľo vypľacování PFo je zźlkon č. 274l2oo1 Sb.,
vodovodeclr a kanalizacích pľo veřejnou potřebu a o změně někteľých zákorrů (zákon

o

o vodovodech a kanalizacích)' ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZYaK").

V ustanovení Ş8 odst. l1 ZYaK se uvádí, že: ,,Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen
zpľacovaĺa ľeaĺizovatplán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejnéně ]0 kalendářních let.
obsah plánu financování obnovy vodovodů. ą kanalizací včetně pľavidel
pľo jeho zpľacovóní stanoví pľovaděcí předpis. "
Výše zmíněným pľováděcím předpisem ZYaK je vyhláška Ministerstva

č,. 42812001 Sb.,

v platném znění, jejímžustanovením Ş13 je stanoveno následující:

zeměděIství

,,obsahenl Plónufinancování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infľastľukturnĺho majetku ve
členěnípodle vybľaných tidajů majetkové evidence s ľepľodukční
pořizovací cenolł, vyhodnocení stavu
majetku vyjĺźdřenév oÁ opotřebení, výpočet teoľetickédoby akumulace finančníchprostředků, ľočnĺ
potřeba finančních pľostředků a její krytí a dokĺady o čeľpánívytvořených finančních prostředků

jejich kopií. Zpracování se pľovádí podle přílohy 18 vyhlášlql. Každá pľovedená
aktualizaceje součdstípůvodního plánufinancování obnovy vodovodů nebo kanalizací."
včetně faktuľ nebo

Pořizovací cellou vodohospodářskélro majetku se pľo potřeby PFo v souladu s Metodiclĺyn polqlnem
Ministeľstva zemědělství pľo oľientačníukazaĺele ýpočtu pořizovací (aktualizovan,ź) ceny objektů do
Vybraných údajůmajeĺkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plóny ľozvoje vodovodů a kanąlizací
a pľo Pĺányfinancování obnovy vodovodů a kanaĺizací rozumí lrodnota příslušnéhomajetku vodovodů
akanalizací v aktuální ceně, vypočítaná podle cenových ukazatelů uvedených v metodickém pokynu.
Do výpočtu pořizovací ceny se pľomítá vliv velikosti obce, která ovlivňuje náklady na jeho pořízení,
tzv. koeficient velikosti obce, respektive koeficient polohový (pľo ostatní obce, do kteĘých spadá i
městys Spálov, je k

:

0,85).

J

Výsledná cena nrajetktt je stanovena podle vzofce:

Crc-k*tp*C,,,,
kde:

C1g - cel1a ob.iektrr v Kč
k - koeficient velikosti obce
tp - technické paľanletľy objektLl (u potrubí v bm)

C,''.

_

IněľIlý cenový ukazatel.
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4.

STRUčNÝ ľŘnHLED VoDonospooÁŘsrÉHo MAJETKU

4.1

Kanalizace

Viz.

VÚup

Délka kanalizace je uvedena v majetkové evidenci ryÚME)
opotřebení a životnost kgnalizačníltopotľubí

je vypočteno jako podíl skutečnédoby poutívźníkanalizaěního potrubí
předpokládané (teoretické) doby ŽivotIlosti kanalizačního potľubí.Čĺm;e novějšístoka
a kvalitnější mateľiál, tím je opotřebení kanalizace menší.
opotřebení

a

Yâženým průměrem bylo vypočteno celkové opotřebení kanalizačníclrřadů ve vlastnictví mětyse
Spálov na 50o/o. Znamenâ to, že kanalizač,nísíťve vlastnictví měsţse Spá|ov je jako celek v polovině
své pľťlměľnéŽivotnosti. Pľůměľná životnost stanovená vźłženýmprůměľem pľo celou kanalizačnísíť
ve vlastllictví měsţse Spálov dle teoľetické životnostijednotlivých mateľiálů je 90 let.

4.2

čĺstí.naodpadních vod

Čov spaIov je realizována jako mecharricko-biologická čistírna.Aktivačnínâdrż je rozdělena
železobetonovou přepážkou na na dvě biologické linky. odpadní voda je přiváděna do denitľifikačních
částíaktivace' kde je pľomíchávátra hoľizontálními míchadly. V dalšíčásti aktivace, kteľá je rozdělena
plastovou příěkou dochâzí k nitrifikaci pomocí jemnobublinného pľovzdušňovacího zatízení v pevně
kotvené veľzi. oddělení aktivovaného kalu od biologicky vyčištěnévody je zajištěno ve veftikální
dosazovací nádrźi.
opotřebení a životnost čistíľnyodpadních vod
Rekonstľukce čistíľnyodpadních vod 1Čov) v městyse Spálov byla dokončena v únoru 2017.

Dle dopoľučenípřílohy l8 vyhlášky č,' 4Ż8lŻ00l Sb., vplatném znění, byla stanovena pľůměľná

životnost celé Čov na 40 let. Její stávající pľťlměrrréopotřebení je téměř nulové.
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III.

V současnédobě zajišťuje pľovozování svélro vodohospodářského majetku vlastník sám'
což zrlamená, Že prosÍţedky na obnovu nejsou tvořeny z nájemnélro ' Prozatím bude vlastník
obnovovat svou vodohospodářskou infľastľuktuľu dle investičníchmožností,kteľé

v současnédobě má.

IV

Pti zachovëtní stávající faktuľace stočnélro(cca 27 tis. m3 za cęÍll 8 Kč/m3 s DPH) a za
předpokladu, že prostředky na obnovujsou v současnédobě vytvářeny v částce 6Ż9 tisíc Kč ročně,
by promítnutído ceny představovalo:
24185 Kč,/m3 nad současné stočnépľo tvoľbu investiěních prostředků na obnovu kana|izace

včetně Čov v souladu s plánem f'inancování obnovy.

od ľoku 20Ż2, kdy začne povinnost vytváření finančních pľostředků i na obnovu čistíľny
odpadních vod, při faktuľaci stočného(cca27tis. m'za cenu 14Kčlm3 s DPH) a za předpokladu,
že pľostředky na obnovu budou vývářeny v částce 798 tisíc Kč, by promítnutí do ceny
představovalo:

23,78 Kčlm3 nad současné stočnépľo tvorbu investičníclr pľostředků na obnovu kanalizace
včetlrě Čov v souladu s plánern financování obnovy.

V

Stávající výše stočnéhoby se v případě zajištění obnovy kanalizace musęla zvýšit na
riľoveň cca32,85 Kě/m3 s DPH' od ľoku 2O2Ż,kdyje předpoklâdaná, faktuľace stoěného za cenl
14 Kě/m3 sDPH, by se Úlľoveň zvýšila cca37,78 re/m3.ĎPH, cožby pľo obyvatele vdotěené
lokalitě bylo rra hranici sociální únosnosti. Pľoto bude část finančllíclr pľostředků na obnovu

hrazenazrozpočtu obce, event. ťtvěręm či dotací.

VI

PFo ikaždou jeho aktualizaci,kterâje nedílnou součástíPFo, sclrvaluje nejvyššíorgán

vlastníka.

VII.

Doklady k realizaci plálru v jednotlivých leteclr po jeho zpracování tvoří poľovnání podle
36
odst.
5 ztlkona č,.274lŻ001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a seznam realizovaných akcí
Ş
obnovy včetně vynaložených nákladů.

Příloha
č. l: Tabulka PFo dle přílohy l8 vyhlášky

č,. 42812001

Sb'' v platném znění
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Datum schválenĺ:

n Ąłl1ĺľlnł7

Spálov

Hodnota majetku v reproduk nĺ po izovací ceně
Teoretická doba
Ma.jetek podle skupin pro
jako sou et všech p Íslušn ch poloŽek uveden ch Vyhodnocenĺ stavu akumulace finančních Délka potrubí V roc Finan nĺ prost edky zajišťovanéna obnovu* vodovod a kanalizac
majetkové
V mil.Kč na 2 desetinná mĺsta
ve Vybran}'ch udajĺch majetkové evidence (VÚME) majetku vyjad ené V prost edk
počtu

Vybrané daje
evidence

v mil.Kč na 2 desetinná místa

2

I

2

Y

Razítko Vlastnĺka a podpis statutárního zástupce:

Tabulka PFo dle p ílohy 18 vyhlášky ě,.42812001 Sb., v platném zněnĺ

Por.č.

J

Vodovody pŕivadeci rady

%

opot ebenĺ

V

rokť1

schválenĺ plánu v km

2017

4

6

50

6,56

+

2018

2019

2021

7

'10

11

rozvodná Vodovodní síť

vody
6

7

I

9

10

tt

81

1

6-7 527

+ zdoe

54-00298387

Kaîaliza@

54-00298387 4t I
Čistírny odpadních vod
81

1

6-7 527

Vodovody celkem
Kanalizace celkem

12

13

-3r,1

ádkv 2'4 6 a

59,96

9,46

0

40

130
0
0

69.42

o,

0
0

69.42

0.03

obnova viz ş 2 odst. 9 zákona c.274l2o01 sb., o Vodovodech a kanalizacĺch pro ve ejnou pot ebu, Ve znění pozdějšĺch p edpis

008
I /Ll

co

130

'

0.05

005

0

t55
1.33

0.54
6',t2

0

0

0

0

0.81

0.13
't,20

108

I,CJ

't.22

.ł

