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       V Čelákovicích dne 26. 11. 2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek  
starosta města  

 
…………………………………………… 

Ing. Jana Karbulová Hurychová 
referent odboru správy majetku 

a investic 
 
 
MATERIÁL Č. 3.8 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVICE 
Č. 23/2021 DNE 8. 12. 2021 
 
 
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA OBDOBÍ LET 
2022 - 2031 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je podle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, v účinném znění (dále jen „ZoVaK“) povinen zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 
10 kalendářních let.  

Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho 
zpracování stanoví prováděcí právní předpis, to je vyhláška č. 428/2001 Sb., 
k provedení ZoVaK, v účinném znění (dále jen „prováděcí vyhláška“). 

Stávající Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město 
Čelákovice na období 2019 – 2028 byl schválen usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovice č. 2/2018/4.8 dne 12. 12. 2018. 

V roce 2020 byly Ministerstvem zemědělství vydány nové metodické pokyny k zákonu 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které upravují pravidla pro tvorbu plánu 
financování obnovy: 

− Ministerstvo zemědělství čj.: 14000/2020-15132-1 Metodický pokyn pro orientační 
ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 
a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací; 

− Ministerstvo zemědělství čj.: 9353/2020-15132 Metodický pokyn pro zpracování 
a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

Na základě Metodického pokynu čj.: 14000/2020-15132-1 musí být provedena 
aktualizace cen vodohospodářského majetku dle nového ceníku a změna polohových 
koeficientů (dle počtu obyvatel). U plátců DPH se nově bude cena vodohospodářského 
majetku vykazovat bez DPH. Ke změně dochází i ve stanovení roční výše prostředků 
na obnovu majetku. Ta se dle nové metodiky stanoví podílem životnosti k reprodukční 
ceně. 

S ohledem na výše uvedené musí město Čelákovice provést aktualizaci stávajícího 
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.  

Provozovatel vodohospodářského majetku města Čelákovice, 1. SčV, a. s., 
IČ: 47549793, provedl v souladu s novými metodickými pokyny potřebné aktualizace 
a změny a připravil návrh tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 
období let 2022-2031. V návrhu zohlednil i rozšíření vodohospodářského majetku 
města dostavbou vodovodního přivaděče pro napojení místní části Záluží na 
vodovodní síť města a dostavbou kanalizace v místní části Záluží. Finanční prostředky 
potřebné na zajištění financování obnovy vodovodů a kanalizací v letech 2022-2031 
jsou nově stanoveny ve výši 13,68 mil. Kč ročně a budou získávány výhradně 
z nájemného za vodohospodářský majetek. 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období let 2022 – 2031. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

Bez doporučení zpracovatele. 

VZTAH K ROZPOČTU 

Bez vztahu k rozpočtu. 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

Usnesení ZM č. 2/2018/4.8 ze dne 12. 12. 2018 – Schválení Plánu financování obnovy 
vodovodů nebo kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období 2019 - 2028 
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NÁVRH USNESENÍ 

3.8 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na 
období let 2022 -2031. 

PŘÍLOHY 

příloha č. 1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022-2031 
příloha č. 2 Příloha č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období 2022-2031 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy 
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu  

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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