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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve věci provozování vodovodů a kanalizací ve Vrbně pod Pradědem
k bodu 1/
dva miliony korun byly na technické služby převedeny v lednu 2016, tyto finanční zdroje byly
poskytnuty účelově na pokrytí nákladů při vzniku neočekávaných poruch na vodovodním a
kanalizačním řádu (schváleno zastupitelstvem města dne 24.8.2015 č. usnesení 84/6/2015).
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2015 nebyly 2 mil. Kč použity.
k bodu /2
a) řádné zmapování vodovodních a kanalizačních sítí prováděli zaměstnanci města
v součinnosti se soudním znalcem pro převod majetku. Tento postup je v souladu pro
splnění podmínek k převodu VaK na TS Vrbno ,
b) z bodu a) vyplývá, že výběrové řízení nebylo relevantní,
c) viz. bod b)
d) zmapování vodovodních a kanalizačních sítí nebylo po původním provozovateli
požadováno žádným z orgánů města. Teprve situace s převodem VaK přispěla k revizi
a důkladnému zmapování vodovodních a kanalizačních sítí. Po letech je znám jejich
faktický stav.
Nabyvatel majetku, v tomto případě TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., je povinen zpracovat
znalecký posudek soudním znalcem pro převod majetku. Zpracování znaleckého posudku
hradily technické služby. Na soudního znalce není nutno vypisovat výběrové řízení
k bodu /3
od 1.11.2015 do 31.1.2016 bylo firmou Kareta na zasněžování spotřebováno 11.870 m3
surové vody za cenu 59.350,-Kč. Spodní vody a vodu z vodárny (upravenou) nepoužívá.

Úřední hodiny
Tel: +420 554 795 111
Pondělí a středa: 7:00-17:00 Fax:+420 554 751 610
Ostatní hodiny
Úterý, Čtvrtek a Pátek:
9:00-14:30

Komerční banka a.s.
E-mail:
ID Datové schránky:
Číslo účtu:1720771/0100 podatelna@vrbnopp.cz znnbahx
www.vrbnopp.cz

k bodu /4
náklady VaK v roce 2015
provozní náklady
poplatky celnímu úřadu
opravy
el. energie
odpisy
odepsané pohledávky
mzdy + odvody
ostatní
vyř. majetek
nákup služeb + tel. popl.
celkem náklady
celkem příjmy
výsledek hosp.

949 tis. Kč
1 084 tis. Kč
1 984 tis. Kč
531 tis. Kč
1 580 tis. Kč
209 tis. Kč
1 620 tis. Kč
13 tis. Kč
0 tis. Kč
48 tis. Kč
8 018 tis. Kč
5 527 tis. Kč
- 2 491 tis. Kč

Vkladem (části) obchodního závodu do obchodní korporace, zveřejněním údajů o uložení
smlouvy o vkladu do sbírky listin nabývá obchodní korporace vlastnické právo k (části)
obchodního závodu jako celku. K tomuto dni vzniká nástupnictví v činnostech, které
provozovalo město (fakturace za vodné a stočné).
Finanční plán na rok 2016 nový provozovatel VaK v současné době zpracovává.

S pozdravem

Ing. Iveta Pešatová
vedoucí majetkoprávního odboru
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