Městys Kněževes
Václavské náměstí 124
270 01 Kněževes
tel. 313 582 206
knezeves@knezevesko.cz
IČ: 00243868 DIČ: CZ 00243868

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE
pro období 2016 až 2025
aktualizace č.1
Plán financování obnovy je zpracován na období 2016-2025 díky pořízení a uvedení do provozu
kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) městyse v roce 2015. Data 30.12. 2014 byla
provedena kolaudace I.etapy kanalizace a ČOV byla uvedena do zkušebního provozu. Dne 26.7. 2016
byla ČOV povolena do trvalého provozu. Dne 1.10. 2018 byla zkolaudována další část kněževeské
kanalizace – II. a III.etapa. V současné době běží výstavba IV. a V.etapy kanalizační sítě.
Díky uvedení do provozu II. a III.etapy je zpracována tato aktualizace plánu obnovy, která zahrnuje
nárůst objemu provozovaného majetku, nárůst majetku v objemu ceny je vyšší než 10%, tedy je
nutné dle zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v aktuálním
znění a dle prováděcích předpisů zpracovat aktualizaci plánu financování obnovy (dále jen „PFO“).

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších
předpisů ukládá dle § 8, odst.1 a 11 vlastníkům vodohospodářské infrastruktury zpracovat a
realizovat PFO vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně deseti kalendářních let. Obsah
PFO včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v §13 dle pravidel uvedených v příloze č.18.
PFO VaK se aktualizuje nejpozději po 10-ti letech od jeho zpracování či aktualizace.

1. Vlastník vodovodu a kanalizace:
Název firmy:

Městys Kněževes

Adresa sídla:

Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes

Identifikační číslo osoby: 00243868
Statutární orgán:

obecní zastupitelstvo:
PaedDr.Václav Skála , Ing. Petr Bradáč, Eva Janotová , Ing. Jan Vršecký,
Bc.Simona Vršecká, Renata Picková, Ing. Radek Gregor,
Milan Tichai, Libor Chrápek, Petr Pisár, Pavel Fišer, Josef Vlk
v čele se starostkou městyse Alenou Králičkovou
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2. Provozovatel:
Shodný s vlastníkem, tedy Městys Kněževes
Odborný zástupce : Ing. Jindřich Vydra
bydliště Panina zahrádka 649, 270 51 Lužná
narozen 24.9. 1964
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst.
2 zákona:
Vlastník a provozovatel kanalizace je Městys Kněževes, odpovědnost za obnovu kanalizace nese
vlastník.
4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:
Tabulka tvoří přílohu č.1 tohoto plánu. Členění plánu je provedeno na základní čtyři skupiny majetku
dle VÚME. Identifikační čísla majetků do skupin náležejících jsou vypsána v příloze č.4. Tato příloha
uvádí předhled majetků dle IČME k datu 31.12. 2018 s výčtem majetku.
Tabulka uvádí finanční prostředky zajišťované na obnovu dle § 2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů: „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.“
Komentář k vyplnění tabulky plánu:
Sloupec č.3: Celková hodnota majetku je uvedena k 1. lednu roku 2015 v tabulce č.1. V tabulce č.1a
jsou uvedeny údaje k datu 1.ledna 2019.
Sloupec č.4: Vlastník vodohospodářského majetku dle údajů o stavu vodohospodářské infrastruktury
a dle stáří majetku stanovil hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů
majetkové evidence.
Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků byla stanovena na základě výpočtu
roky akumulace = životnost/100 * (100 - opotřebení v %) se zaokrouhlením na celé roky. Byla
uvažována životnost:
 kanalizační síť
90 let,
 čistírny odpadních vod
40 let.
Sloupec č. 7 až 12:
Finanční prostředky označované „+“ zahrnují příjem ze stočného :
 účetní odpisy z účetnictví městyse
 prostředky na opravy majetku, opravy městys uvažuje převážně jako dodavatelskou opravu.
Finanční prostředky označované „++“ jsou získané z příjmu obce (obecní rozpočet).
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Odůvodnění výše položek finančních prostředků:
Cena stočného pro rok 2019 je stanovena na hodnotě 34,78 Kč/m3 bez DPH. Tato cena je
ekonomicky a sociálně únosná pro obyvatele obce Kněževes, tedy prostředky na obnovu musí obec
doplňovat z obecního rozpočtu.
Doklady o realizaci akcí obnovy pro období 2016-2018 jsou zatím bez příloh. Majetek je nově pořízen
a obnova zatím nebyla opodstatněná, majitel infrastruktury provádí akumulaci prostředků na obnovu
na svém bankovním účtu.

Přílohy plánu:
1. Tabulka plánu financování obnovy z roku 2015
1.a Tabulka plánu financování obnovy z roku 2019- aktualizace č.1
2. Doklad o schválení PFO kanalizace statutárním orgánem vlastníka – usnesení zastupitelstva ze
dne 10.12.2019 usnesením č. 151/ZM/19
(3. Doklady o realizaci akcí obnovy pro období 2016-2018 jsou zatím bez příloh.)
4. Přehled identifikačních čísel majetků – seznam IČME.

Aktualizace č.1 PFO byla schválena na svém 8. veřejném zasedání zastupitelstva dne 10.12.2019
usnesením č. 151/ZM/19

Podpis vlastníka:
Alena Králičková, starostka městyse
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