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Lidstvo potřebuje vodu
Voda je základem trvale udržitelného rozvoje – vodní zdroje a dosažitelnost poskytovaných služeb, podchycení snížení
jejího nedostatku, ekonomický růst a udržitelnost životního prostředí. Voda z potravin a energie zajistí člověku a životnímu prostředí zdraví, voda přispívá k zlepšení sociální pohody, včetně růstu zajišťujícího živobytí miliard lidí.

Voda je zdraví

Voda a potraviny

Čisté ruce mohou ochránit Tvůj život.

K výrobě dvou steaků je třeba 15.000 litrů
vody.

Voda je příroda

Voda je rovnost

Ekosystém je podstatou globálního
vodního systému.

Každý den stráví ženy (rozvojového světa)
200 miliónů hodin nošením vody.

Voda je urbanizace

Pramen: www.unwater.org

Každý týden se přestěhuje 1 milión lidí do měst.

Voda je průmysl

Více vody je potřeba pro výroby jednoho auta,
než k naplnění jednoho bazénu.

Voda a energie

Voda a energie jsou neoddělitelní přátelé.

1993
1996
2000
2001
2010
2011
2012
2014

-

První světový den vody
Voda pro žíznivá města
Voda pro 21. století
Voda a zdraví
Čistá voda pro zdravé prostředí
Voda pro velkoměsta. Reakce na výzvy měst
Voda pro potraviny
Voda a energie

Řádná valná hromada
akciové společnosti
Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav
čtvrtek 4. června 2015
od 10.00 hodin
sál Taneční školy Zita,
nám. Míru, Mladá Boleslav

Úvodní slovo
Vážený pane starosto, jsem rád, že Vám mohu za redakční radu Zpravodaje položit několik otázek.
Jak dlouho ve společnosti působíte?
Benátky nad Jizerou jsou druhým největším
akcionářem společnosti od jejího vzniku v roce
1994. Od 5. června 2001 pracuji v jejím představenstvu. Scházíme se každý měsíc, vím tedy, že
společnost dobře hospodaří, je kvalitně řízena
odborným managementem, který hodně dbá na
kvalitu a snaží se maximálně vyjít vstříc obcím
regionu.
Zmínil jste obce. Je pár měsíců po komunálních volbách a v řadě z nich se do vedení dostali
noví lidé. Jak tedy obcím pomáhá mladoboleslavská vodárenská společnost?

Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou, je členem představenstva
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav téměř 14 let.

Asi je třeba rozdělit je nejdříve na menší obce a města a také na obce – akcionáře a ostatní. Ze zákona mají povinnost zajišťovat dodávku vody i odvádění vody odpadní. Stávající akcionáři tak činí prostřednictvím vodárenské firmy.
Naše společnost má zpracovaný plán rozvoje, který zahrnuje i zvyšování kvality. Ta je dnes na evropské úrovni.
V Mladé Boleslavi se již zcela upustilo od chlorování. Největším důkazem kvality je zřejmě voda v Jizeře. Společnost již rekonstruovala a intenzifikovala všechny městské čistírny odpadních vod na řece s výjimkou Bakova, kde se
rekonstrukce nyní připravuje. Realizovaly se velké projekty Mladoboleslavsko I a II. To bylo možné proto, že akcie
z více než 94 procent vlastní obce a společnost tak dosáhla na dvě mimořádně velké dotace. Projektem Mladoboleslavsko I se dokončilo odkanalizování Benátek, Bakova, Bělé pod Bezdězem, Mladé Boleslavi včetně intenzifikace
čistírny v Neuberku a na dalších místech. Druhý projekt zahrnoval dokončení kanalizace v Mnichově Hradišti a vodovod na Dobrovicku. Jsou to obrovské investice přes miliardu korun. Většinu sice pokryla dotace, ale společnost
musela zajistit spolufinancování ze svého. Proto obce – akcionáři plní takzvaný rozvojový program, kdy se dividendy
nevyplácejí, ale všechny zisky se použijí na rozvoj. Mám z toho dobrý pocit, protože společnost je finančně velice
zdravá. Její vedení dbá na nejmodernější technologii a rozvody, s tím jsem se dosud u nás jinde nesetkal. Uvažuje
i strategicky, zanedlouho už bude například možné v případě třeba kontaminace zdrojů v jedné části okresu řešit
situaci zásobováním vodou ze zdrojů na opačné straně, protože dálkový vodovod bude v okrese zokruhován a budou
tak propojeny zdroje vody z Benátek a Rečkova. Napojen bude vlastně i zdroj z Káraného.
Jaké významné stavby realizovala společnost za dobu své existence zde v Benátkách nad Jizerou?
Za 68 milionů nám tu společnost intenzifikovala čistírnu odpadních vod, v rámci projektu Mladoboleslavsko I jsme
odkanalizovali Dražice a zbývající části samotných Benátek, to vše za 70 milionů, firma opravila také věžový vodojem. Co je pro nás důležité, že při každé rekonstrukci každé ulice ve městě přijedou její pracovníci, zkontrolují
kanalizaci kamerou a také vodovodní přípojky a společnost na vlastní náklady zajistí opravy řadů. Vstřícnost je i vůči
občanům.
Co byste tedy poradil novým starostům z regionu, kteří potřebují řešit problémy s vodou či kanalizací?
Společnost nyní stojí na prahu dalšího období, kdy bude plánovat svoji podnikatelskou činnost. V povodí Jizery
jsou v zátopovém území obce, které stále nemají kanalizaci. Nyní vedeme diskusi na téma kanalizačního přivaděče
v jizerském údolí, který by vedl do čistírny v Mladé Boleslavi – Neuberku. Jednotlivé obce by potom nemusely budo-
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vat vlastní čistírny, ale mohly by se napojit na tento přivaděč. Navíc by získaly možnost budovat vlastní kanalizační
systémy postupně, jak budou mít zajištěné peníze, nikoli najednou. To by naopak musely v případě vlastních čistíren,
které fungují dobře jenom tehdy, pokud přitéká takové množství odpadní vody, na kterou je nastavena jejich kapacita.
Pro malé obce by to bylo východisko, jak postupně kanalizaci vybudovat. Jde o Brodce, Hrušov, Horky nad Jizerou,
Vinec, Pískovou Lhotu, Jizerní Vtelno, Krnsko a snad i Chotětov. O podobných záměrech se dá rozumně uvažovat,
když je k dispozici zdravá a velká společnost, kde je i potřebná míra solidarity. Obec může vybudovaný majetek vložit do společnosti, získat za něj akcie i dividendy, které začneme nyní vyplácet. A dividendy mohou alespoň z části
zpětně posloužit k úhradě nákladů na vybudovanou kanalizaci.

Valná hromada

Výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady

A jakou má podle vás perspektivu samotná společnost?
Velká zařízení již prošla rekonstrukcí. Určitě je třeba
v tomto pokračovat i na malých objektech. Další rozvoj spatřuji v postupném napojení malých obcí regionu na vodovod
a kanalizaci. A je nutný stálý výhled do vzdálenější budoucnosti mimo jiné i výběrem materiálů, které mají mnohem
delší životnost než 30 let, s jakou počítá Evropská unie. Společnost dává vše do kameniny a tvárné litiny a tam je možné
počítat i se 100 lety. A určitě nezapomínat na hlavní ideu společnosti – kvalita pitné vody a čištění vody odpadní s ohledem na životní prostředí.
Zeptám se na závěr: V čem vidíte výhody takzvané Benátky nad Jizerou, ČOV - slavnostní uvedení do provozu po
smíšené vodárenské společnosti, která vlastní vodáren- intenzifikaci
skou infrastrukturu, je ale sama ve vlastnictví obcí a měst, oproti situaci, kdy obecní vodohospodářský majetek
provozuje soukromý subjekt?
Provozovatelská firma nemá k majetku skutečný vztah. Může být jako silný strategický partner v určitém okamžiku výhodná (havárie, zhoršená kvalita vodního zdroje), protože je schopna rychle poskytnout vlastní peníze na řešení
takové situace. Ty ale bude chtít časem zpět a s odpovídajícím úrokem. Smíšená společnost ovšem pracuje s vlastním
majetkem. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav jsou dnes finančně i technicky tak silnou společností, že takovou
mimořádnou situaci zvládnou i bez strategického partnera.
Trochu zavzpomínám. V roce 91, krátce poté, kdy jsem byl poprvé zvolen starostou města, jsem navštívil podobné podniky v bývalém západním Německu. Úplně mě fascinovala moderní technologie, všechno bylo provedeno
v nerezu. Dnes můžu s klidem říct, že jsme na stejné úrovni. Myslím, že filozofie firmy je nastavena dobře. Je tam
patriotismus, solidarita, technické zázemí, kvalifikace i důraz na kvalitu.
●
Děkuji za rozhovor,
Mgr. Petr Kopecký, odpovědný redaktor
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Hospodaření s vodou v roce 2014
v grafech a číslech
Každoročně se v prvním čísle
Zpravodaje zabýváme výsledky dosaženými v hospodaření s vodou za
uplynulý rok ve srovnání s předchozími lety. Připojené grafy dokumentují vývoj vody vyrobené, fakturované
a nefakturované za posledních 15 let.
Graf vody vyrobené názorně ukazuje, že její pokles je v posledních letech úměrný poklesu vody nefakturované (zjednodušeně nazývané ztráty).
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Graf vody fakturované ukazuje
na stabilizaci jejího množství od roku
2010, která má svůj důvod v developerské činnosti obcí i soukromých
subjektů v okolí obcí a měst. Spotřeba
vody na jednoho člověka sice rok od
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Voda nefakturovaná zahrnuje především odběry vody při požárech,
technologickou vodu na úpravnách,
spotřebu vody na odkalování, propla-
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chy po poruchách, spotřebu ve vlastních objektech společnosti, čištění
vodojemů a klasické ztráty vody při
poruchách. Dále se ve vodě nefakturované ukrývají i chyby měření vodoměry a v neposlední řadě také krádeže
vody černými odběrateli. Zjednodušený pojem „ztráty“ chápeme
jako ekonomické ztráty, tedy
neúčtovatelné odběry a úniky.
Naše dosažené výsledky
5 223
5 218
(loni 11,08 %) jsou vynikající
v porovnání s průměry republikovými, které ve své ročence publikuje Ministerstvo
zemědělství ČR ze souhrnných statistických výkazů.
Závěrem chci poděkovat
pracovníkům provozů
5 962
5 868
v „první linii“, tedy těm, kteří bez ohledu na počasí dělají
svoji práci kvalitně a bez zbytečného odkladu. Poděkování
patří i mistrům, vedoucím
provozů a technickým pracovníkům, kteří se zabývají
systémovými kroky v oblasti
hospodaření s vodou.
●
Ing. Vladimír Stehlík,
výrobní náměstek
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Investice a opravy v roce 2014
V roce 2014 dozníval regionální projekt Mladoboleslavsko, čištění
a odkanalizování odpadních vod II
podporovaný z prostředků Evropské
unie. V nezmenšené míře jsme podle
schváleného plánu realizovali také stavební a strojní investice a opravy.
V oblasti pitných vod se naše pozornost zaměřila na obnovu majetku
a zvýšení spolehlivosti i kvality dodávek. Předně šlo o ukončení dezin-

fekce vody v některých vodovodních
systémech. Připravili jsme několik
staveb, které mají řešit zhoršující se
kvalitu vody ve zdrojích mladoboleslavského okresu. Jedná se zejména
o skupinové vodovody Luštěnice
a Kněžmost.
V oblasti odpadních vod pokračovala postupná obnova nevyhovujících
kanalizací a rekonstrukce čistírny odpadních vod Kněžmost.

Dodavatelské opravy

Kosmonosy, Debřská ulice - výměna
vodovodu

Horní Stakory, zemní vodojem - sanace vodní komory

Bakov nad Jizerou, Husova ulice - výstavba vodovodu
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V roce 2014 si dodavatelsky zajištěné stavební a strojní opravy vyžádaly finanční prostředky v celkovém
objemu 25,94 mil. Kč, z toho stavební opravy 15,9 mil. Kč. Zajistili jsme
periodické činnosti i jmenovité akce,
jako jsou opravy vodojemů, kanalizace a vodovodu. Ve strojních dodavatelských opravách bylo proinvestováno
10,04 milionu Kč.
Mezi rozhodující stavební akce
v oblasti pitných vod patřila oprava
vodovodu v ulicích Sadová a K Rybníku v Dobrovici (3,36 mil. Kč) a obnova
vodovodního řadu v ulicích Palackého a Riegrova v Bakově nad Jizerou
(1,85 mil. Kč). Drobné opravy jsme
zajistili na vodojemech a čerpacích
stanicích.
Péče o objekty čistíren a odpadních vod spočívala v tenkovrstvé
opravě příjezdové komunikace na
ČOV II v Mladé Boleslavi – Podlázkách (0,6 mil. Kč), která prodlouží životnost velmi zatížené vozovky. Na kanalizacích byla provedena oprava v již
zmíněných ulicích Sadová a K Rybníku v Dobrovici (5,23 mil. Kč), v ulici
Dr. Nováka v Benátkách nad Jizerou

Bezno, ulice J. Švermy - vodovodní potrubí v chráničce

jsme bezvýkopovou technologií zaslepili nevyužívané odbočky do kanalizace (0,611 mil. Kč). Opět jsme
postoupili s výměnou kanalizačních
poklopů ve frekventovaných komunikacích měst Mladoboleslavska
(0,494 mil. Kč). Rovněž pokračujeme
v koordinovaných opravách kanalizačních stok, ke kterým přistupujeme
při rekonstrukcích místních komunikací v obcích a městech. Jde o drobné
stavební zásahy v místech poškození,
které bylo zjištěno při preventivních
kamerových prohlídkách.
Ve strojních opravách docházelo
převážně k periodické činnosti, jako
jsou opravy průtokoměrů a vodoměrů,
čerpadel, revize vyhrazených zařízení, opravy dopravních a mechanizačních prostředků. Mimo běžné práce
jsme v závěru roku zajistili na ČOV II
v Mladé Boleslavi – Podlázkách opravu česlí a šnekového dopravníku
(0,300 mil. Kč).
Investice
V uplynulém roce bylo ve stavebních a strojních investicích vynaloženo 265,544 mil. Kč (8,32 mil.
Kč strojní a 257,224 mil. Kč stavební). Stěžejní objem prostředků
(196,575 mil. Kč) směřoval na dokončení projektu Mladoboleslavsko,
čištění a odkanalizování odpadních
vod II. Mezi významné stavební investice patřily následující akce:
- rekonstrukce vodovodního řadu

Bezno, ulice J. Švermy - původní potrubí

Dobrovice, rekonstrukce zemního vodojemu (850 m3)

Horní Stakory, rekonstrukce zemního vodojemu (250 m3)
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Holé Vrchy, rekonstrukce zemního vodojemu (150 m3)

Dobrovice, ulice K Rybníku
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DN 150 mm v Debřské ulici
v Kosmonosích, která předcházela opravě komunikace
(3,719 mil. Kč)
- posílení vodovodního
systému realizované potrubím DN 300 mm pod
vozovkou severovýchodní
tangenty v Mladé Boleslavi
(0,817 mil. Kč)
- přeložka vodovodního
řadu v ulici Jana Švermy
v Bezně (1,883 mil. Kč)
- výměna vodovodního
řadu v Husově ulici v Bakově nad Jizerou, opět před
rekonstrukcí komunikace
(3,838 mil. Kč)
- přeložka vodovodního řadu v Mělnické ulici v Bělé pod Bezdězem
(0,465 mil. Kč)
- kompletní rekonstrukce zemního vodojemu Holé
Vrchy doplněná o přípoj-

ku nízkého napětí (3,221 mil. Kč)
- dokončení pokládky vodovodního
přivaděče a rekonstrukce vodojemu
o objemu 850 m3 v Dobrovici – součást projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
(42,916 mil. Kč)
- kompletní rekonstrukce zemního
vodojemu Horní Stakory (4,249 mil. Kč)
Na úseku kanalizací a čistíren
jsme nákladem 9,037 mil. Kč zajistili stavební část nové ČOV Kněžmost.
V Bělé pod Bezdězem bylo za částku
0,423 mil. Kč zajištěno hydrotechnické
posouzení kanalizace a dešťoměrná
kampaň, jejímž cílem je plán takových
opatření, která omezí vyplavování nemovitostí při přívalových deštích.
Dokončení stavebních prací na
zmíněném projektu Mladoboleslavsko mělo významný vliv na financování investic v roce 2014. Dokončovali
jsme stavební práce na kanalizačním
systému v Dobrovici, Bojeticích
a Týnci (20,371 mil. Kč), v Mnicho-

vě Hradišti skončily práce na rekonstrukci ČOV (65,786 mil. Kč) a na výstavbě štoly stoky A (27,626 mil. Kč).
V Mladé Boleslavi byla dobudována
kanalizace v místních částech Chrást
(14,687 mil. Kč), Bezděčín (11,735 mil.
Kč) a ve Vinecké ulici (13,451 mil. Kč).
Ve strojních investicích byl realizován upgrade software dispečinku
pitné vody (1,64 mil. Kč) a vyměněn
zastaralý řídicí systém na ČOV v Dobrovici (0,329 mil. Kč). V průběhu roku
došlo k výměnám a pořízení drobného

nářadí, přístrojů a zahradní techniky k údržbě zatravněných ploch
na čerpacích stanicích,
vodojemech a čistírnách
odpadních vod.
●
Ing. František Klouček,
vedoucí odd.
vodohospodářského
rozvoje a investic
Ing. Jiří Šťastný,
vedoucí odd. strojní
Mladá Boleslav, Vinecká ulice - pokládka potrubí stoky
a elektro

Mladá Boleslav, severovýchodní tangenta - nový vodovod DN 300 mm

Dobrovice, ulice K Rybníku - obnova kanalizace

Chrást - čerpací stanice odpadních vod s technologickým pilířem

Mnichovo Hradiště - výstavba štoly
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Novela zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
V lednu 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyšla ve
sbírce zákonů pod č. 275/2013 Sb. Po jejím ročním fungování je dobré si připomenout některé změny a také některá
problematická ustanovení:
„Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace
nebo čistírny odpadních vod, která
je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou
položkou uvedenou ve vybraných
údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby
a s ní související technologie” (§ 2
odst. 9).
To je několik let vymýšlená a diskutovaná definice, která byla nakonec
schválena ve znění nejpřijatelnějším
pro vlastníky vodovodů a kanalizací.
Obnovou jsou tak všechny investice,
které zajistí fungování systému pro
další generace (nelze do nich pochopitelně zahrnout rozvojové investice).
Vlastníkem vodovodní přípojky
nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, je
vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci,neprokáže-li se opak (§ 3 odst. 3).
Vlastník stavby nebo pozemku si
musí uvědomit, že se již nerozděluje
přípojka na veřejnou a neveřejnou
část. Přípojka má zákonem definovaného vlastníka a ten má svá práva i povinnosti. Má právo se bránit
svévolnému připojení cizích staveb
a pozemků na svoji přípojku. Má
také povinnost se o svoji přípojku
starat s péčí vlastníka a v případě
potřeby ji na své náklady obnovit
(vyměnit, rekonstruovat). Pouze lokální (bodová) oprava přípojky na
veřejném prostranství je povinností
provozovatele.
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Opravy a údržbu vodovodních
přípojek a kanalizačních přípojek
uložených v pozemcích, které tvoří
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů (§ 3 odst. 7).
Téma častého střetu vlastníka
přípojky s provozovatelem. Opravou
není výměna části nebo celé dožité
přípojky, jak si každý vlastník zjednodušuje. Opravou je takový zásah
do přípojky, který má lokální (bodovou) příčinu. Příkladem je zlomení
přípojky o kámen, vada materiálu
přípojky (tzv. pecka v potrubí), vlomený střep kameninové trouby či odstranění ucpaného potrubí).
Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva

a povinnosti písemnou dohodou tak,
aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé
provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona (§ 8 odst. 3).
Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací musí
alespoň obsahovat:
a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů strany
dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví vodovodů, stanovení
podmínek dodávky (jakost, množství,
tlakové poměry, měření, kontrola
podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob
plateb, smluvní sankce, možnost změn
a doba platnosti této dohody,

b) u písemné dohody vlastníků
provozně souvisejících kanalizací strany dohody, předmět dohody
včetně uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení podmínek odvádění odpadních vod (čištění odpadních vod,
limity znečištění, množství a způsob
jejich měření, kontrola podmínek,
zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení
sporů), specifikace nákladů a jejich
kontroly, způsob plateb, smluvní
sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody (§ 8 odst. 15).
Termín „Dohoda“ je v zákoně již
delší dobu, novinkou je však povinnost jejího uzavření ještě před kolaudací stavby vodovodu nebo kanalizace. Novela zákona dále v odstavci
15) stanovuje minimální náležitosti,
které má dohoda mít. Pokud tomu tak
není a byla-li dohoda uzavřena před 1.
1. 2014, mají majitelé čas na její úpravu do 1. 1. 2020. Tímto zpřísněním se

má předejít situacím, že investor zkolauduje například nový vodovod do
lokality rodinných domů, ale nemá
v něm vodu. Pokud neuzavřel s vlastníkem vodovodu, na který se napojil, dohodu, nastal velký, neřešitelný
problém.
Vlastníci vodovodů nebo kanalizací i vlastníci vodovodních řadů,
vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů
provozně souvisejících jsou povinni
umožnit napojení vodovodu nebo
kanalizace jiného vlastníka, pokud
to umožňují kapacitní a technické
možnosti. Vlastníci těchto vodovodů a kanalizací současně uzavřou
písemnou dohodu podle odstavce
3. Možnost napojení k zabezpečení
dodávek pitné vody nebo odvádění
odpadních vod nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo
jiných plnění. Náklady na realizaci
napojení vodovodu nebo kanalizace
hradí vlastník, jemuž
je umožněno napojení
vodovodu nebo kanalizace (§ 8 odst. 4).
Jednoduše
řečeno
se tímto ustanovením
umožňuje investorům
rozšiřovat
vodovodní
a kanalizační systém,
pokud je to kapacitně a technicky možné.
Dále přímo zakazuje
zažitou praxi vymáhání
finančních plnění mezi
jednotlivými vlastníky
infrastruktury.
Vlastník vodovodu
nebo kanalizace, popřípadě provozovatel,
pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení
na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou
vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit od-

padní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto
zařízení. Připojení vodovodní nebo
kanalizační přípojky a uzavření
smlouvy o dodávce pitné vody nebo
odvádění i čištění odpadních vod
nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění.
Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační
přípojky na kanalizaci hradí osoba,
které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace (§8
odst. 5).
Obdobně jako u předchozího
ustanovení je zde povinnost umožnit
připojení na vodovod nebo kanalizaci majitelům staveb nebo pozemků.
I poplatky za připojení jsou zakázány.
V poslední větě je také uvedeno, že
materiál přípojek hradí vlastník infrastruktury, projekt, povolení, zemní práce, montáž, geodeta … hradí
majitel napojené stavby nebo pozemku. Ustanovení upřesňuje skutečnost,
že šoupě a zemní souprava s poklopem jsou součástí řadu, tedy majetkem vlastníka řadu, potrubí přípojky
je již majitele stavby nebo pozemku.
Potrubí vodovodu pro veřejnou
potřebu včetně jeho přípojek a na
ně napojených vnitřních rozvodů
nesmí být propojeno s vodovodním
potrubím z jiného zdroje vody, než je
vodovod pro veřejnou potřebu (§ 11
odst. 2).
Toto novelizované ustanovení reaguje na častý hřích domácností, které si chtějí zachovat studnu s domácí
vodárnou. Rozdělení obou soustav
uzávěrem nestačí, oba systémy musí
být fyzicky rozdělené. Často se stala voda v obci hygienicky závadnou
jenom proto, že se do vodovodu dostala studnová voda čerpaná domácí
vodárnou přes vodoměr zpět do vodovodu. ●
Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek
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Dotace a jejich vliv na cenu
vodného a stočného
V uplynulých měsících zveřejnila
média různé články o ceně vodného
a stočného na rok 2015. Také v představenstvu akciové společnosti se
koncem roku o této věci jednalo. Konečná navrhovaná cena byla zásadně
ovlivněna přísnými podmínkami pro
získání dotací ve výši okolo 700 milionů Kč z Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP)
na skupinové projekty Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod I a II v celkové hodnotě 1,129
miliardy Kč.
Jako příjemce dotace z EU a na základě smlouvy se SFŽP je naše společnost povinna dodržovat velmi přísná
pravidla, mezi něž patří zejména stanovení výše cen vodného a stočného
v souladu s finanční analýzou, a tím
zajistit udržitelnost celého systému.
Podmínka udržitelnosti je splněna tehdy, pokud výše ročních příjmů generovaných v rámci celé infrastruktury
v průběhu 30 let od uvedení projektu
do provozu dosáhne výše „plných odpisů“, a to za předpokladu nepřekročení hranice sociální únosnosti. Sociálně
únosná cena pro vodné a stočné na rok
2015 stanovená dle pravidel Operačního programu životní prostředí 20072013 pro Středočeský kraj činí včetně
DPH 115,06 Kč/m3. Abychom dostáli
výše uvedeným nekompromisním

podmínkám, dochází pro rok 2015
k navýšení ceny vodného o 8,37 %
a ceny stočného o 7,49 %, průměrně
tedy o 7,95 %.
Hlavní položkou, která má vliv na
zvýšení ceny, je nárůst odpisů a dále
tvorba zdrojů pro obnovu a případné
rozšíření vodovodů a kanalizací tak,
jak nám ukládají podmínky přijatelnosti EU. Cílem závazné finanční analýzy je nastavit takové ceny, aby společnost vytvářela finanční prostředky
na reinvestice nového i stávajícího
majetku a v budoucnu tak již nemusela znovu žádat o dotační prostředky. Schválené ceny jsou vypočteny
na spodní možné hranici, která ještě
zajišťuje soulad s finanční analýzou.
V případě nedodržení této podmínky hrozí společnosti postih
ve formě odejmutí dotace ve výši
20 až 100 % (70 až 350 mil. Kč).
Jenom pro zajímavost: Státu se
z ceny vodného a ztočného odvede na daních a dalších poplatcích přes 20 %.
V letech 2007–2009 byl
realizován projekt „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod I. Tento
projekt zahrnoval rekonstrukci
čistírny odpadních vod v Mladé Boleslavi – Neuberku, dostavbu kanalizací v Mladé

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav na svém zasedání 16. prosince 2014 schválilo ceny
vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele pro rok 2015
v následující výši:
Dodání 1 m3 pitné vody
39,50Kč bez DPH / 45,43 Kč s DPH
Odvedení 1m3 splaškových vod a její vyčištění na ČOV
36,00 Kč bez DPH / 41,40 Kč s DPH
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Boleslavi – Debři, Kosmonosích, Bakově nad Jizerou, Benátkách nad Jizerou – Dražicích a  Bělé pod Bezdězem.
V rámci této akce bylo vybudováno
19 787,8 m gravitačních kanalizačních
stok, 2 850,1 m tlakových stok, 12 čerpacích stanic odpadních vod, 846 kanalizačních přípojek a 5 159,1 m veřejných částí kanalizačních přípojek. Na
kanalizační síť se nově připojilo 3 300
obyvatel.
V rámci projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II vznikly kanalizační systémy v Dobrovici, Bojeticích, Týnci,
Mladé Boleslavi – Bezděčíně, Chrástu,
Láskově, Čejeticích a Mladé Boleslavi
– Vinecké ulici. V Mnichově Hradišti
jsme zkapacitnili sto-

kovou síť průchozí kanalizační štolou
a kompletně zrekonstruovali čistírnu
odpadních vod. Pro oblast Dobrovice
a okolí byla přivedena kvalitní pitná
voda ze skupinového vodovodu Mladá Boleslav vybudováním 12 871 m
dlouhého přivaděče a na vodovod se
připojilo asi 3 700 obyvatel. V rámci budování kanalizačního systému
vzniklo 9 734,95 m gravitačních stok,
1 652,76 m tlakových stok, 3 přečerpací stanice odpadních vod, 411 kanalizačních přípojek a 2 727,31 m veřejných částí kanalizačních přípojek;
bylo připojeno na 1 500 obyvatel.
Cílem obou projektů bylo snížení znečištění a zlepšení kvality vody
v Jizeře, rozšíření systému odvádění
odpadních vod v Dobrovici, Mladé
Boleslavi, Bakově nad Jizerou, Benátkách nad Jizerou, Mnichově Hradišti,
Bělé pod Bezdězem a Kosmonosích,
snížení míry znečišťování půdy a povrchových vod v uvedených místech,
tedy zlepšení kvality životního prostředí.

Kromě těchto velkých regionálních projektů společnost každoročně
realizuje další investiční akce v městech a obcích regionu, které jsou ze
100 % financovány z vlastních zdrojů společnosti. V uplynulém roce se
jednalo například o obnovu vodovodu v Debřské ulici v Kosmonosích
(5 mil. Kč), výstavbu vodovodního potrubí v trase budované severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi (11 mil.
Kč), rekonstrukci vodovodu v Plazích
(0,7 mil. Kč), přeložku vodovodního
řadu v Bezně (1,6 mil. Kč), rekonstrukci vodovodu v Měčeříži (1,0 mil.
Kč), na Holých Vrších (1,0 mil. Kč),
Bakově nad Jizerou, Husově ulici
(3,8 mil. Kč), o připojení Bosně na
skupinový vodovod Mnichovo Hradiště (5,27 mil. Kč), rekonstrukci vodojemu na Holých Vrších (2,47 mil.
Kč) a v Horních Stakorech (2,665 mil.
Kč), rekonstrukci čistírny odpadních
vod v Kněžmostě (15,0 mil. Kč) a obnovu vodovodních řadů a kanalizace
v Dobrovici (8,0 mil. Kč).
Dále byly v minulých letech opra-

veny desítky vodojemů, čerpacích
a přečerpacích stanic v mnoha obcích;
jde například o Bezdědice, Čejetice,
Bezno, Bradlec, Kosmonosy, Horní Stakory, Nemyslovice, Bítouchov,
Malou Bělou, Bílou Hlínu, Sedlisko,
Horní Cetno, Dalešice, Mukařov, Neveklovice, Chotětov, Hlínoviště, Hrušov, Benátky nad Jizerou, Mnichovo
Hradiště, Zamachy, Březovice. Při rekonstrukcích náměstí, ulic, komunikací a silnic v celém regionu byly vyměněny i desítky kilometrů vodovodních
a kanalizačních řadů.
Za 21 let existence akciová společnost proinvestovala a do oprav vložila
úctyhodných 2,925 miliard Kč do vodohospodářského majetku akcionářů
v obcích a městech regionu. Při všech
činnostech používá kvalitní materiály zajišťující dlouhodobou životnost
a menší nároky na údržbu a opravy.
Při výběru dodavatelů na investiční
akce a dodavatelské opravy uplatňuje
pro snížení nákladů veřejná výběrová
řízení.
Téměř každý rok postupně vkládají
obce a města (akcionáři) do společnosti další vodohospodářský majetek, aby
se o něj společnost dlouhodobě starala. Jedná se o vodovodní a kanalizační
řady, vodojemy a čerpací stanice, čistírny odpadních vod. To vše se stavební i technologickou částí. Jestliže byla
hodnota základního kapitálu v roce
1994 při založení akciové společnosti
724 376 000 Kč, tak v současné době
jeho hodnota činí 1 473 565 000 Kč,
tedy dvojnásobek hodnoty.
Odpisy z takto vloženého majetku
a jeho opravy a údržba rovněž vstupují do jednotné kolegiální ceny vodného a stočného a mají podíl na jejím
navýšení. Podle metodiky oceňování
majetku Ministerstva zemědělství
ČR pak akciová společnost Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav vlastní,
provozuje a pečuje o majetek akcionářů ve výši okolo 9,1 miliardy Kč. ●
Milena Prskavcová,
ekonomická náměstkyně
Ing. Jitka Filipová, vedoucí odd.
plánování a kalkulací
číslo 1 |2015 |
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Převzali jsme vodovod Kněžmost
a další změny...
V roce 2014 došlo k několika změnám v územní působnosti naší společnosti. V některých lokalitách jsme vodohospodářský majetek začali na základě smlouvy s jeho vlastníkem provozovat, jiná místa jsme kvůli vnějším okolnostem, které nám neumožňovaly vodohospodářský majetek provozovat v náležité kvalitě za rozumnou
cenu, opustili.
Vodovod obce Kněžmost
V první polovině roku 2014
jsme jednali se zástupci Kněžmostu o možném připojení této obce na
skupinový vodovod Mladá Boleslav.
Impulsem k zahájení jednání byl
nedostatek kvalitní vody, kterou by
zde bylo nutné náročně upravovat.
Po dohodě o spolufinancování vodovodního přivaděče z Úhelnice byla
podepsána smlouva o provozování
vodovodů obce naší společností od
1. července 2014. Uvádím záměrně
vodovodů, neboť se jedná o místní
vodovod Kněžmost (zásobuje místní části Kněžmost, Býčina, Koprník,
Násedlnice, Žantov), vodovod Srbsko,
vodovod Úhelnice (historicky napojený na mladoboleslavský vodovod)
a vodovod Malobratřice (napojený
na obrubský vodovod). Současně se
snažíme odborně pomoci i s kvalitou
vody v Suhrovicích, kde místní zdroj
a rozvody vody nesplňují ani parametry veřejného vodovodu.

Vodovod a kanalizace Čelákovice
Město Čelákovice vypsalo dle
podmínek poskytovatele dotace koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodu a kanalizace na území
města včetně městských částí Císařská Kuchyně a Sedlčánky. Stávající
smlouva s naší společností byla uzavřena na dobu určitou do 31. prosince
2014. Koncesní řízení bylo neúměrně
prodlužováno doplňujícími dotazy
uchazečů a nakonec zadavatelem
zrušeno s tím, že poskytovatel dotace souhlasil s prodloužením stávající
provozní smlouvy do konce letošního roku. Představenstvo společnosti
vyšlo městu vstříc, protože po dvaceti letech budování dobrého jména máme zájem
na důstojném průběhu
koncesního řízení, ať
již v něm uspějeme
či nikoli. Představitelé města Čelákovice nejednou vysoce
ocenili profesionální
přístup a kvalitní práci
montérů vodovodů a pracovníků kanalizací a čistírny odpadních vod. Nyní
tak mají celý rok na výběr
nového provozovatele.

Úpravna vody
Kněžmost
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Vodovod a kanalizace Horoušany
Vodovod a kanalizaci Horoušany – Horoušánky jsme provozovali na
základě smlouvy již několik let. Naše
společnost se ale rozhodla smlouvu
platnou k 31. prosinci 2014 dále neprodloužit. V roce 2012 jsme neuspěli
v koncesním řízení vypsaném sousedním městem Úvaly. V následných
letech 2013 a 2014 bylo problematické
udržet náklady v lokalitě Horoušany
na rozumné míře tak, aby byla zachována přijatelná cena vodného a stočného a zároveň standard společnosti
v provozování a údržbě svěřeného
majetku. Naše činnost byla ze strany
obce opakovaně chválena pro vysoce
profesionální přístup. Uvedené rozhodnutí o ukončení činnosti proto
nebylo jednoduché
a ještě složitější
bylo tento krok vysvětlovat
zástupcům Horoušan, kteří
museli složitě hledat
adekvátní náhradu. ●
Ing. Vladimír Stehlík,
výrobní náměstek

Akciová společnost pomáhá...
... v regionu nejen nemocnici, divadlům, sportu, ale především je stálým sponzorem občanského sdružení FOKUS z Mladé Boleslavi, které
poskytuje komplexní rehabilitaci
duševně nemocných lidí. Pro svoji
záslužnou činnost potřebuje nejen
dostatek terénních pracovníků, ale
také dopravní prostředky, které slouží k lepší spolupráci s klienty.
Prostřednictvím
poděbradské
firmy Kompakt jsme přispěli finanč-

ní částkou na pořízení dalšího auta.
K symbolickému předání a převzetí
klíčků došlo těsně před Vánoci, ve
středu 17. prosince 2014, v areálu
bývalého barokního kláštera kapucínů v Mnichově Hradišti.
Zástupci
občanského
združení Oldřich Čapoun (vpravo)
a MUDr. Jan Stuchlík (uprostřed)
poděkovali všem sponzorům za vánoční „dárek“, protože na pořízení
auta se dotace neposkytují a vlastní

finanční prostředky sdružení jsou
minimální.
Za akciovou společnost se předání zúčastnili Milena Prskavcová
a Martin Ledvina.
Občanskému sdružení FOKUS
přejeme mnoho kilometrů ujetých
bez nehody, stálou chuť do tolik potřebné a záslužné práce, kterou vykonává, a nadále spokojenost všech
jeho klientů.
●

Kolektivní smlouvu na letošní rok po korektním
a rychlém vyjednávání podepsali 15. prosince 2014
Ing. Jan Sedláček a David
Bajer. Přítomen byl také
Jan Hadrbolec (vlevo).
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Obrázky z cest
Tentokrát představujeme našeho kolegu a dispečera
Václava Tomsu jako neúnavného sportovního cestovatele do těch koutů světa, kam by se jen málokdo z nás
odhodlal vycestovat...

Titulní strana: Nepál, náměstí Durbar v hlavním městě Káthmandu, dochovalá řemeslná práce v podobě mosazných chrličů kašny
s rádoby pitnou vodou. Zdrojem bývají horské potoky nebo srážková
voda svedená několikakilometrovými kanály do otevřených nádrží.

Václav Tomsa stoupá do sedla vedoucího k Šavlinskému jezeru.
Zámek u nohou je obvyklým vyjádřením úcty k obětem hor.

Čtrnáctidenní trek Altajskou republikou (bývalá autonomní oblast
SSSR) – cestu dolinou Mašej ke kouzelnému Šavlinskému jezeru jsme si zpestřili výšlapem pod ledovec Bolšaja Aktura. Ačkoli
nám počasí moc nepřálo, stoupali jsme panensky čistou přírodou
s úžasnými výhledy nejen na horské velikány, ale i na průzračné
vodní hladiny jezer a řek.

Nepál - výškový rozdíl z nástupního místa (820 m) do sedla Larkya
(5200 m) byl zdolán nejen tímto traverzem.

K závěru kontrolujeme výšku na každém
kroku. Teplota je díky slunečnému počasí jen
pár stupňů pod nulou.
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Himaláje v Nepálu, trek okolo Manaslu (8200 m)

Na vesnicích i v horách jsou vodní zdroje chudší. Takto získanou vodu z ministudánek odnášejí děti již od věku 3 let
v 5 až 10litrových kanystrech do mnohdy několik kilometrů
vzdálených domovů.

Nouzové zásobování vodou, jak je neznáme – do úzkých městských uliček
přivezl vodu samohybný dvoukolák. Na horním snímku je cisterna, která
za hlasitého troubení projíždí městem. Děti všeho věku se velice rády vozí
v nástavbě pro nářadí nad kabinou řidiče.

Nepálské vesnické děti jsou plaché, v blízkosti cizinců se od
mámy nehnou a dárky si vezmou jen s jejím souhlasem. Jsou
ale jako všechny děti zvídavé a při pohledu na svoji fotografii na displeji aparátu zábrany ztrácejí a mnohdy začnou
brebentit i v angličtině.

Výstavní vesnice v pohoří Bura v Jemenu – dodnes zde žijí Ismailité, sekta
šíítů. Unikátní stavby často slouží filmovým štábům jako lokalita pro natáčení zejména pohádkových příběhů.

Oblast Svanetie, pohoří Velkého Kavkazu v Gruzii – obydlí vesnic byla
stavěna jako opevnění proti stálým nájezdům Římanů a Arabů. Až smlouva
s Ruskem roku 1780 zajistila zemi relativní klid. Snímek byl pořízen během
treku pod vrchol Škara (okolo 5000 m), od výšky 3000 m pokrývá svahy
celoročně sníh.

Jadida je starobylé město v Jemenu a vyhlášené přímořské
letovisko. Snímek zachytil městskou podzemní zásobárnu
vody v historické části tzv. medině. Od roku 1506 do poloviny minulého století sloužila jako jediný zdroj pitné vody
celému městu, dnes je součástí městského muzea.
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Vanda a Standa volají Mikuláše
Za nebývalé účasti se 9. prosince 2014 konalo v mladoboleslavské sokolovně tradiční
setkání vodárenské drobotiny se svatou trojicí. Veselé tanečně-hudební vystoupení osvědčené dvojice Vandy a Standy opravdu vyvrcholilo příchodem Mikuláše s doprovodem a následnou nadílkou dobrot. Sladký obsah balíčku vysušil i nějakou tu slzičku na dětském
líčku. Po závěrečné koledě se všichni spokojeni rozešli do svých domovů. Jaképak asi překvapení pro nás přichystá Mikuláš letos?
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Vánoční tajemné sportování ve stylu
magie, čar a kouzel aneb vodárenská
strašidla v akci
Výsledková listina 28.11. 2014
pinčes
ženy

1. místo

Fialová Iveta (P 09)

2. místo

Prosová Blanka (P 09)

3. místo

Repšová Jana (P 09)

pinčes
muži

1. místo

Durdis Petr (P 02)

2. místo

Vocel Aleš (P 09)

3. místo

Sucharda Tomáš (P 09)

fotbálek
ženy

1. místo

Janoušková Jitka (P 07)

2. místo

Zmrhalová Lucie (P 07)

3. místo

Hlaváčková Eva (P 09)

1. místo

Hlubuček Zdeněk (P 07)

2. místo

Slezák Jaroslav (P 07)

3. místo

Drla Tomáš (P 07)

fotbálek
muži

bowling
ženy

1. místo

Kozlová Martina (P 09) - 132 bodů

2. místo

Šťastná Miroslava (P 07) - 114 bodů

3. místo

Janoušková Jitka (P 07) - 107 bodů

bowling
muži

1. místo

Bajer David (P 09) - 162 bodů

2. místo

Sucharda Tomáš (P 09) - 138 bodů

3. místo

Krátký Jan (P 06) - 135 bodů

1. místo

Hlaváčková Eva (P 09)

2. místo

Tichá Eva (P 09)

3. místo

Vrabcová Monika (P 09)

1. místo

Sucharda Tomáš (P 09)

2. místo

Greguš Štefan (P 07)

3. místo

Mašek Pavel (P 06)

1. místo

Zmrhalová Lucie (P 07)

2. místo

Prosová Blanka (P 09)

3. místo

Repšová Jana (P 09)

1. místo

Jireš Jaroslav (P 07)

kulečník
ženy

kulečník
muži

šipky
ženy

šipky
muži

2. místo

Hlubuček Zdeněk (P 07)

3. místo

Holánek Václav (P 07)
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ODVOZ ODPADNÍCH VOD
Z JÍMEK A SEPTIKŮ
Cena za vyvážení odpadních vod (OV) fekálními vozy pro externí zákazníky se pro rok 2015 stanovuje následovně:
1 m3 vyvážených odpadních vod 125 Kč vč. DPH minimální účtované množství OV je 8 m3, tj. 1 000 Kč vč. DPH, každý
další m3 125 Kč. Tato cena platí pro vyvážení OV v rámci okresu Mladá Boleslav, pokud bude požadováno vyvážení
OV z Čelákovicka a okolí, bude účtováno dle ceníkových cen fekálu za km, hodinu práce obsluhy a množství OV za
platnou cenu stočného.

speciální vozidla MAN-FEKO 12 m3 nebo 8 m3

Informace a objednávky
na tel. č. 326 376 168, 326 376 232
– nepřetržitý dispečink 326 721 507

Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vznik: 1. ledna 1994
IČ: 463 569 83, DIČ: CZ46356983

Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací
Telefon: 326 376 111, fax: 326 721 502
E-mail: mail@vakmb.cz, http://www.vakmb.cz
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