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Finanční výbor zastupitelstva
města Úvaly
Zápis z mimořádného zasedání
finančního výboru č. I/2012
Termín

:

22. 05. 2012, 17.00

Místo

:

zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly

Rozdělovník

:

členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského

Přítomní členové

:

úřadu, tajemník finančního výboru, předseda kontrolního výboru
Petr Borecký, Ludmila Milerová, Hana Opálková, Petr Kunetka, Eva Kiššová, Petr
Jankovský, Romana Komínková
Omluveni

:

Karel Pilný, Helena Váňová

Host:

:

Jan Šťastný – starosta města

Tajemník

:

Dana Kyralová

Stav přítomných
V 17.10 bylo přítomno 6 členů finančního výboru od 17:30 7 členů. Finanční výbor
byl usnášeníschopný, zasedání bylo oficiálně zahájeno.

Zahájení, schválení programu jednání
Předseda finančního výbor pan Petr Borecký přivítal přítomné a současně seznámil členy s
programem mimořádného zasedání FV, svolaného v souvislosti s pozastavením vydávání
registračních listů na dotaci „Vodohospodářské investice města Úvaly“ a se zatčením
bývalého hejtmana Středočeského kraje a tím návaznosti na pozastavení dotací a
schvalování registračních listů. Bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné.
Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena paní Romana Komínková.

Program jednání
1.

Pozastavení vydávání registračních listů k dotačnímu projektu „Vodohospodářské investice města Úvaly“

2.

Postup ve věci projektů „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, „rekonstrukce č.p. 65 v souvislosti se zatčením hejtmana
Středočeského kraje Davida Ratha

3.

Různé, konec zasedání (cca 19.00)
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Ad 1) Pozastavení vydávání registračních listů k dotačnímu
projektu „Vodohospodářské investice města Úvaly“
Úvodem předseda finančního výboru odkázal na podklady, které členové FV obdrželi spolu
s pozvánkou a následně podal vysvětlení problému:
Město Úvaly obdrželo v minulých dnech oficiální dopis od SFŽP, ve kterém se uvádí, že
Evropská komise pozastavila České republice čerpání dotací z rozpočtu EU pro akce, u
kterých je podezření, že byl neoprávněně zvýhodněn stávající provozovatel infrastruktury.
Úval se toto dotýká tím, že město odebírá vodu z vodního zdroje Káraný, jehož
provozovatelem je společnost VEOLIA, která má na toto smlouvu do roku 2025. Výběrové
řízení na Káraný, kterým VEOLIA tuto zakázku získala, organizovalo v minulých letech hlavní
město Praha, Úvaly s tím neměly nic společného. A právě to, že společnost VEOLIA
provozuje vodní zdroj Káraný vadí Evropské komisi, která by čerpání dotací pro tento zdroj
považovala za nedovolenou státní podporu soukromému subjektu.
Z tohoto důvodu byla z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti pozastavena
certifikace pro čerpání dotací souvisejících s Káraným a toto postihlo i úvalský projekt
„Vodohospodářské investice města Úvaly“ (dále jen akce Vodovod). Jak již bylo výše
uvedeno, Káraný souvisí s Úvaly pouze tím, že z něj Úvaly odbírají vodu, jinak se jedná o
zcela samostatnou akci s Káraným ani Veolií nesouvisející. Provozovatel úvalského
vodovodu a kanalizace byl vybrán v koncesním řízením, se kterým EK nemá problém.
Jelikož se pozastavení certifikace netýká jenom úvalského projektu, ale jedná se o širší
problém týkající se více projektů v ČR, vede v současné době vláda jednání s EK o možných
řešení. Lze očekávat, že problém bude v příštích měsících vyřešen, nelze však přesto
vyloučit, že město o dotaci přijde nebo se významně zpozdí platby dotace. Úvaly však
nemohou čekat, vzhledem k tomu, že by se 25.5.2012 měla v Úvalech začít akce realizovat
a jedná se o klíčovou záležitost, je třeba věc okamžitě řešit. V rámci předběžné opatrnosti je
třeba jednat o řešení, kdy Úvaly mohou o dotaci přijít a akce Vodovod bude plně hrazena
z městských peněz. Je třeba stanovit limit maximálně vydávaných vlastních zdrojů města.
Členům FV byl rozeslán zápis z jednání VRV z 17.5.2012 aktualizovaný 22.5.2012, týkající
se možností realizace akce Vodovod ve variantách realizace A,B,C,D s uvedením, jaké
potřeby každá varianta řeší, její náklady a vazby. Hlavní vazbou je zde realizace projektu
Hostín v návaznosti na smlouvu o spolupráci, kterou uzavřela skupina MEI a město Úvaly
v roce 2008, ze které plynou určitá práva a závazky pro město.
Na základě této smlouvy město Úvaly obdrželo od firmy MEI 80 mil. Kč, z toho 21 mil. Kč byl
dar městu a 59 mil. Kč je vázáno na smlouvou určené projekty (splašková kanalizace,
dostrojení ČOV, vodovod). V současné době je proinvestováno z 59 mil. Kč cca 29 mil.,
zbývá 30 mil. Kč. Do 31.12.2010 se město zavázalo zahájením prací na výše uvedených
projektech, v opačném případě hrozí vrácení buď poměrné částky z 59. mil. Kč, v extrémním
právním výkladu až celých 59 milionů Kč.
Po diskuzi vychází dle doložených materiálů nejlépe varianta C, případně D (viz příloha).
Doporučuje se vzhledem k možným negativním dopadům na město začít realizovat vodovod
i na úkor ostatních projektů. 17.30 příchod p. Kunetky. Projednána vazba na vzetí nižšího
úvěru (100 mil.) a dalšího nového na cca 30 mil. Kč, z kterého by se případně doinvestovala
stavba vodovodu, ale tak aby za 1) nevzrostlo celkově plánované zadlužení města a za 2)
aby stále platil princip, že vybraná daň z nemovitosti bude výhradně investována do uliční
infrastruktury.
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Finanční výbor důrazně doporučuje osobní jednání všech kompetentních
představitelů města se SFŽP v této věci, zejména pak nutnost vysvětlení,
že zařazení úvalské akce do seznamu problematických projektů je věcně
nesprávné.
Usnesení FV 06/2012
Text usnesení

Výsledek hlasování

FV doporučuje VZZM, aby s ohledem na nejistotu ohledně
přidělení dotace na akci „Vodohospodářské investice města
Úvaly“ město Úvaly neinvestovalo více než částku 62 mil. Kč
z vlastních zdrojů. Finanční výbor při stanovení tohoto limitu
vycházel ze závěru, že pro město z dlouhodobého hlediska
je nejvýhodnější varianta komplexního řešení dodávky vody
nebo varianta, která se jí nejvíce blíží.

Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

Ad 2) Postup ve věci projektů „III/01214 Úvaly u Prahy,
průtah“, „rekonstrukce č.p. 65 v souvislosti se zatčením
hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha
Projekt „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“
Petr Borecký popsal současný stav, kdy je podepsána Smlouva o spolupráci veřejných
zadavatelů č. 1069/DOP/2011 mezi Městem Úvaly a Středočeským krajem, na základě které
kraj kompletně zrekonstruuje průtah městem (Pražská, Husova, průjezd náměstím,
Riegrova). Město se zavazuje zajistit ze svého rozpočtu stavební akce „III/(P1214 Úvaly u
Prahy, průtah“, tj. stavební objekty, které jsou ve vlastnictví města Úvaly,
objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace
jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami.
Smlouva je v současné době platná a je odsouhlasena radou Středočeského kraje. Jedná se
o smlouvu na dobu určitou, která zaniká dosažením účelu – zrekonstruováním průtahu.

Usnesení FV 07/2012
Text usnesení

Výsledek hlasování

Ve věci akce Průtah městem FV doporučuje VZZM, aby
umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na
zhotovitele projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně
projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry
kraje ve věci plnění smlouvy o spolupráci uzavřené mezi
Středočeským krajem a městem a na základě toho předložilo
zastupitelstvu návrh dalšího postupu.

Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato
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Dostavba čp. 65
V současné době je dokončena a předána projektová dokumentace na rekonstrukci čp. 65,
bude probíhat výběrové řízení za zhotovitele stavby. Smlouva o dotaci byla ze strany města
podepsána, čekalo se na podpis hejtmana. V současné době nejsou indicie, že by měl být
v této dotaci problém, přesto je třeba zachovat předběžnou opatrnost. Po diskuzi je přijato
usnesení:

Usnesení FV 08/2012
Text usnesení

Výsledek hlasování

Ve věci akce Dostavba čp. 65 FV doporučuje VZZM, aby
umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na
realizátora projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně
projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry
kraje ve věci podpisu smlouvy o dotaci a na základě toho
předložilo zastupitelstvu návrh dalšího postupu.

Pro
Proti
Zdržel se

7
0
0

Usnesení bylo přijato

Ad 3) Různé
Původní návrh další schůzky na 5.6.2012 se vzhledem ke krajskému zasedání zastupitelstva
přesouvá na úterý 12.6.2012 od 17.00 zasedací místnost Pražská 276.
Jednání ukončeno v 18.05 hod.

Předseda FV ukončuje jednání v 18:05 hod.
Zapsala:

…………………………………………………….
Dana Kyralová

…………………………………………
Ověřovatel zápisu
Romana Komínková

…………………………………..
Předseda finančního výboru
Petr Borecký

Příloha: Varianty dostavby vodovodu ke dni 22.5.2012

4/4

