STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015
Bod pořadu jednání:

Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení
Zpracoval:

Dagmar Salomonová

odbor, oddělení:

odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce

telefon:

48 524 3579

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:
Poznámka:
Předkládá:

Ing. Dana Štefanová
I Ing. Martin Čech, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací
v radě města 7.4.2015
p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v.r.
náměstek primátora

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
bod 1. usnesení zastupitelstva města č. 8/2015 ve znění:
„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej kanalizačního řadu PVC 300
v celkové délce 303 m (dle GIS) + 13 ks revizních šachet (akce „Liberec-Na Skřivanechprodloužení kanalizace“) vybudovaný na p.p.č. 1298/1 ve vlastnictví TUL a dále p.p.č.
490, 495, 499 a 68/1 ve vlastnictví SML, vše v k.ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu
ve výši 118.800,-- Kč“,
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schvaluje
prodej kanalizačního řadu PVC 300 v celkové délce 303 m (dle GIS) + 13 ks revizních šachet
(akce „Liberec - Na Skřivanech - prodloužení kanalizace“) vybudovaný na p.p.č. 1298/1, 490,
495, 499 a 68/1 vše v k.ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 dle přiložené smluvní dokumentace, tj.:
- Kupní smlouva na prodej kanalizačního řadu za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1,148.410,-- Kč,
- Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, kterou se statutární město Liberec
zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku akcionáře ve výši 1,029.610,-- Kč,
- Dohoda o započtení pohledávek
a ukládá
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora města,
po schválení prodeje vodohospodářské stavby v k.ú. Starý Harcov (ul. Na Skřivanech) zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušné smluvní dokumentace s SVS a.s..
Termín : 5/2015
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města usnesením č. 8/2015 schválilo prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý
Harcov, ul. Na Skřivanech, společnosti SVS a.s. Teplice.
Jedná se kanalizační řad o celkové délce 303 m, který byl vybudován panem Vítem Rakušanem v souladu s pravidly o poskytování finančního příspěvku z Městského fondu rozvoje
bydlení SML.
Po nabytí dokončeného a zkolaudovaného kanalizačního řadu do vlastnictví města, byla mezi
SML a SVS a.s. uzavřena nájemní smlouva, která uzavření kupní smlouvy na odkoupení kanalizačního řadu do vlastnictví SVS a.s. podmiňovala uzavřením služebnosti inženýrské sítě
na p.p.č. 1298/1 v k.ú. Starý Harcov ve vlastnictví TUL.
V současné době již byla podmínka uzavření služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 1298/1
v k.ú. Starý Harcov splněna a SVS a.s. byla vyzvána, aby v souladu s uzavřenou nájemní
smlouvou předmětný kanalizační řad odkoupila do svého vlastnictví. Komise pro vodohospodářskou strategii SVS a.s. stanovila kupní cenu ve výši 118.800,-- Kč.
Prodej kanalizačního řadu za stanovenou kupní cenu ve výši 118.800,-- Kč byl zastupitelstvem města usn. č. 8/2015, bod 1. schválen. Následně byla SVS a.s. opakovaně vyzvána
k předložení příslušné kupní smlouvy. Výsledkem urgence byl požadavek na doložení znaleckého posudku - ocenění kanalizačního řadu. Po jeho doložení následovalo elektronické postoupení návrhu smluvní dokumentace na prodej kanalizačního řadu, která však kromě kupní
smlouvy obsahuje i smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a dohodu o započtení pohledávek.
Z následné konzultace vyplynulo, že výše uvedený postup je v souladu se Zásadami nabývání
vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s. – viz příloha. Liberecké pracoviště SVS
a.s. dosud nesprávně posuzovalo žádosti města o spolufinancování, když přihlíželo pouze
k výši poskytnutého příspěvku města z MFRB, nikoliv k celkově vynaloženým nákladům na
vodohospodářskou stavbu.
Přesto, že stanovená a zastupitelstvem města schválená kupní cena ve výši 118.800,-- Kč zůstává ve svém výsledku zachována, vzhledem k předložené smluvní provázanosti je nutná
revokace původního usnesení, která je tímto radě a zastupitelstvu předložena ke schválení.
Rekapitulace stanovení kupní ceny kanalizačního řadu:
- hodnota stavby dle zpracovaného znaleckého posudku:
1,148.410,-- Kč
- příspěvek schválený komisí pro vodohospodářskou strategii SVS a.s.: 118.800,-- Kč
- peněžitý příplatek akcionáře (SML) mimo základní kapitál
1,029.610,-- Kč

Přílohy:
Příloha č. 1. Zásady nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s.
Příloha č. 2.Návrh kupní smlouvy na prodej kanalizačního řadu v ul. Na Skřivanech včetně
příloh a stanovisko komise pro vodohospodářskou strategii SVS a.s.)
Příloha č. 3. Návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 4. Návrh Dohody o započtení pohledávek
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Příloha č. 1. Zásady nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s.

Spolufinancování
Zásady nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a.s.
1. Předmět nabývání
Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti
SVS a.s. budují její akcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti.
Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.
2. Finanční příspěvek
Akcionář SVS a.s. může na základě schválené Žádosti o spolufinancování získat od SVS a.s. finanční
příspěvek, který se rovná rozdílu mezi závazkem ve výši kupní ceny za vodohospodářský majetek a pohledávkou z titulu dobrovolného závazku ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS a.s..
3. Výše peněžitého příplatku mimo základní kapitál SVS a.s.
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil. Kč se kupní cena rovná hodnotě vodohospodářského
majetku stanovené na základě posudku znalce. Pohledávka SVS a.s. ve výši příplatku akcionáře mimo
základní kapitál SVS a.s. se stanoví jako rozdíl mezi kupní cenou a propočtem očekávaných výnosů z
pořizované investice.
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil. Kč se výše peněžitého příplatku nestanovuje na základě výsledku optimalizace procesů pro nabývání staveb.
4. Způsob nabývání majetku
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil. Kč bude na základě schválené Žádosti o spolufinancování bude mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena smlouva o peněžitém příplatku mimo
základní kapitál. Zároveň dojde mezi stejnými smluvními stranami k uzavření kupní smlouvy na uvedený
vodohospodářský majetek. Tím vznikne závazek SVS a.s. vůči akcionáři ve výši kupní ceny. Tento závazek se započte s pohledávkou ve výši peněžitého příplatku mimo základní kapitál. Rozdíl po zápočtu pohledávky a závazku bude představovat závazek SVS a.s. za akcionářem, který bude ve stanovené lhůtě
uhrazen v penězích (finanční příspěvek).
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil. Kč bude na základě schválené Žádosti o spolufinancování mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena pouze kupní smlouva s kupní cenou ve výši
finančního příspěvku.
5. Schvalovací proces
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil. Kč musí rozhodnutí o uzavření smlouvy o příplatku
schválit zastupitelstvo akcionáře a představenstvo SVS a.s.. Přesáhne-li příplatek do vlastního kapitálu
50 milionů Kč, podléhá smlouva také schválení dozorčí rady SVS a.s.. V případě staveb akcionářů s RN
bez DPH do 1 mil. Kč je schvalování smlouvy o příplatku bezpředmětné.
6. Výše finančního příspěvku
Výše finančního příspěvku akcionáři vychází z propočtu očekávaných výnosů budované investice, který je
každoročně aktualizován v závislosti na vývoji vodného, resp. stočného. Jeho výše je odvozena od finančního příspěvku (viz. příloha č.1 a navazujících dodatků pro příslušný rok) přes koeficient 1,0 a může
činit maximálně 90% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátce DPH.
7. Kontrola plnění očekávaných výnosů
Očekávané výnosy vyjádřené ve finančním příspěvku akcionáři bude SVS a.s.. znovu posuzovat podle
počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.

4

Příloha č. 2. Návrh kupní smlouvy na prodej kanalizačního řadu v ul. Na Skřivanech včetně
stanovisko komise pro vodohospodářskou strategii SVS a.s.)
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Příloha č. 3. Návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál
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Příloha č. 4. Návrh Dohody o započtení pohledávek
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