ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO
(Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.)

Úvod

Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní
soustavy aglomerace Táborsko p ipravovat pro žádost o dotaci z p edvstupního fondu ISPA.
Vzhledem k tomu, že se projekt nepoda ilo pro tento dota ní titul v as p ipravit, bylo rozhodnuto
upravit jej pro podání žádosti o podporu z Fondu soudržnosti.
Projekt je souhrnem opat ení na kanaliza ní síti v aglomeraci m st Tábor, Sezimovo Ústí a Planá
nad Lužnicí. Byl sestaven tak, aby byly z hlediska odkanalizování a išt ní odpadních vod v
aglomeraci Táborsko ešeny aktuální problémy kanaliza ní soustavy a po realizaci projekt byl
umožn n její bezporuchový provoz. Problémy kanaliza ní soustavy aglomerace Táborsko jsou
zap

in ny zejména:

-

špatným technickým stavem konkrétních ástí kanaliza ních sb ra . V d sledku toho
unikají odpadní vody do okolního prost edí a naopak do kanalizace se dostávají vody
balastní, které zp sobují problémy p i išt ní odpadních vod,

-

vytížením sou asné kapacity OV Klokoty, která nemá další prostor pro územní rozvoj,

-

nemožností využít kapacitu Areálové

OV Tábor k išt ní odpadních vod a p ívalových

odpadních vod pro více než polovinu území m sta Tábor,
-

nedostate nou reten ní kapacitou kanaliza ního systému p i odvád ní p ívalových
odpadních vod,

-

existencí nep ipojených okrajových m stských ástí Tábora na kanalizaci a tím i OV.

Po dokon ení projektu bude:
vybudována 1 404 m dlouhá kanaliza ní štola,
· rekonstruováno nebo nov vybudováno 24 464 m kanaliza ních stok,
· nov napojeno na kanalizaci s OV 2 060 obyvatel,
· rekonstruováno 7 420 m vodovodních sítí,
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· vybudována akumula ní kapacita 4 190 m3 v kanaliza ní síti.

Chronologie od zám ru k registraci žádosti

04/2004

projednání zám ru projektu v krajské pracovní skupin

19.5.2004 schválení zám ru projektu pracovní skupinou Fondu soudržnosti
14.9.2004 výzva k vypracování Žádosti
27.1.2005 MŽP – upozorn ní na problém v provozovatelských smlouvách u projekt
schválených v roce 2004
21.3.2005 MŽP – pracovní jednání o promítnutí BIP do provozovatelských smluv
19.4.2005 P edání Žádosti na OIF MŽP R
3.5.2005

Návrh základních úprav provozních smluv – materiál MŽP R
Zm na ve výpo tu podpory dle Finan ní a ekonomické analýzy – významný dopad
do výše podpory pro VST – žádost o výjimku použít p vodní verzi FA-EA

11.5.2005 Zamítnutí výjimky – SF
12.5.2005 Souhlas s výjimkou OIF MŽP
16.5.2005 P ehodnocení stanoviska OIF MŽP a zamítnutí žádosti o ud lení výjimky
21.6.2005 Žádost p edložena Meziresortnímu ídícímu výboru
30.6.2005 Informace z OIF MŽP – akceptování návrhu dodatku k provozní smlouv jako
spln ní požadavku Fondu soudržnosti na provozovatelské smlouvy
28.7.2005 Registrace Žádosti v Bruselu
21.12.2005 Informace OIF MŽP R o neud lení Rozhodnutí projektu Táborsko a informace o
aktuálním stavu jednání mezi R a EU – z patnácti doporu ených projekt ke
schválení pro rok 2005 dle po adí stanoveným v R schváleny jen 2
16.11.2006 Oznámení o zadání ve ejné zakázky na výb r provozovatele
22.12.2006 Rozhodnutí o poskytnutí podpory, které obsahuje zvláštní podmínku o výb ru
provozovatele
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29.12.2006 Dopis ministra pro místní rozvoj R, ve kterém upozor uje na zvláštní podmínku
v Rozhodnutí
8.1.2007

MMR R posílá kopii Rozhodnutí

Poznatky z p ípravy a pr

hu realizace stavby - problémy

Projektová p íprava
Vzhledem k nutnosti „p eklopení“ p vodního projektu do fond ISPA na Fond soudržnosti bylo
nutné uvést soubor p ipravovaných staveb v rámci projektu do souladu s podmínkami Fondu
soudržnosti. Znamenalo to vy azení n kterých ástí p vodního ISPA projektu a naopak za azení
staveb, které p vodn v projektu nebyly, ale spl ovaly podmínky Fondu soudržnosti. Tyto stavby
však byly v nižším stupni projektové p ipravenosti a na jejich p ípravu do podání žádosti nebyl
dostate ný asový prostor.
Projektové dokumentace jak pro územní ízení, tak pro stavební povolení jednotlivých staveb
v rámci projektu, které byly p vodn

p ipravovány jako samostatné, pocházely od více

projek ních kancelá í. Projevilo se to v r zné mí e podrobnosti dokumentací, podrobnosti výkaz
vým r a tím i stanovování p edpokládané výše investi ních náklad .

asový odstup podání žádosti o podporu od realizace projektu
Žádost o podporu z Fondu soudržnosti byla schválena v ervnu 2005. O ekávali jsme, že
rozhodnutí o podpo e obdržíme z Bruselu do konce roku 2005 a od roku 2006 budeme realizovat
celou stavbu. Místo toho ale celé dva roky (2005-2006) probíhala diskuse o provozních
smlouvách v oddílném modelu a nebylo jasné, zda tyto typy spole ností v kon ícím
programovém období v bec rozhodnutí o poskytnutí podpory získají. V této nejistot zastavila
VST p ípravu projektu. Výb rové ízení na zpracovatele zadávací dokumentace bylo zahájeno až
po obdržení rozhodnutí. Vlastní realizace projektu tak za ala až v roce 2009.
mezi dobou stanovení investi ních náklad

asová prodleva

v žádosti o podporu a dobou podávání nabídek
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zhotovitel , zejména nár st cen stavebních prací zp sobil zna né navýšení celkové ceny díla,
které však už muselo být hrazeno pln naší spole ností.

Získání komer ního úv ru na realizaci projektu
Zásadní podmínkou pro financování projektu bylo získání komer ního úv ru. Zp sob
financování

projektu

byl

definován

v koncesním

projektu

na

výb r

vodohospodá ské infrastruktury. Financování všech investi ních projekt

provozovatele

VST v pr

hu

výstavby, zejména pak projekt Táborsko a A OV, probíhá a bude probíhat prost ednictvím
kontokorentního ú tu/úv ru. Jeho prost ednictvím budou hrazeny všechny výdaje t chto
investi ních projekt .
Zdrojem pro financování (p íjmem kontokorentního ú tu/úv ru) jsou všechny podpory (dotace),
DPH vztahující se k projekt m a vlastní zdroje VST (nájemné). Ve fázi pr

žného financování

investi ních akcí je cílem optimalizovat cash flow spole nosti a p edevším pak úrokové náklady.
Po úhrad všech výdaj souvisejících s investi ními projekty, tedy po ukon ení investi ních akcí,
dojde k p efinancování kontokorentního úv ru

úv rem investi ním. Investi ní úv r bude

pravideln rovnom rn splácen.
Zp sob financování p edpokládá zapojení rozpo

m st pouze formou investi ních p ísp vk na

rozvojové investi ní akce (nové VaK) podle již d íve odsouhlasených obecných investi ních
pravidel. Další investi ní p ísp vky m st jako spole ník

se nep edpokládají, hlavním a

rozhodujícím zdrojem pro úv rové financování je nájemné vyplývající z provozní smlouvy.
Principy financování také neobsahují v jiných p ípadech obvyklé ru ení rozpo ty m st za úv r
VST, a to s ohledem na udržení p im ené dluhové služby m stských rozpo

. To je p edpoklad

pro úv rové financování projekt m st s možností využití dalších dota ních p íležitostí ze zdroj
EU.
Pro realizaci úv rového financování byla v druhé polovin roku 2008 a na po átku roku 2009
postupn

vypsána dv

otev ená zadávací

ízení n ve ejnou zakázku „Poskytnutí úv ru

spole nosti Vodárenská spole nost Táborsko k zajišt ní dofinancování investi ních zám
spole nosti“. V jejich rámci ale nebyly podány žádné nabídky na uzav ení smlouvy o úv ru.
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inou byla nestandardní výše úv ru (tém

jedna miliarda K ) a nestabilita bankovního

trhu (zvýšení požadavk na zajišt ní všech úv rových rizik). Zejména v rámci druhého ízení
byla n kolikrát upravena zadávací dokumentace a prodlužován termín pro p edložení nabídek na
základ žádostí o dodate né informace ze strany bank. Jednatelé VST za podpory MŽP
aktivn zajistili také áste nou úv rovou angažovanost

R

eskomoravské záru ní a rozvojové

banky, a.s.. Ta je z 50% ve vlastnictví eské republiky, což m lo snížit riziko úv rujících bank.
Vzhledem k tomu bylo v druhé polovin roku 2009 zahájeno jednací ízení bez uve ejn ní,
které umožnilo p ímou komunikaci se zástupci bank, které projevily o tuto zakázku zájem.
Opakovan byly prezentovány zejména principy stanovení výše nájemného jako základního
zdroje pro splácení úv ru. VST nabídla jako závazek do úv rové smlouvy zaru ený vývoj
minimálních hodnot nájemného.
Na jednání se zástupci bank byly také prezentovány základní principy nové provozní smlouvy,
zejména možnost zástavy budoucích pohledávek za nájemným, budoucích pohledávek z p ípadné
realizace bankovní záruky provozovatele (ve výši 100 mil. K ) a zp sob stanovení cen pro vodné
a sto né. Diskutována byla také problematika sociáln únosné ceny, možnosti obnovy VaK
zejména v období po roce 2012, výkonových ukazatel pro zajišt ní kvality provozování a sankcí
za jejich nedodržení a d vody jednostranného vypov zení provozní smlouvy.
Na základ všech jednání se zástupci bank byla ve stanoveném termínu 15.12.2009 p edložena
jediná nabídka na uzav ení úv rové smlouvy (termín nebylo možné již dále prodlužovat s
ohledem na vývoj fakturace v rámci Projektu Táborsko a vy erpání všech disponibilních
vlastních zdroj VST). Smlouva o úv ru byla následn uzav ena 9.3.2010 s Raiffeisenbank a.s.

Koordinace projektu s obnovou komunikací a zm ny realizované
oproti p vodní zadávací dokumentaci
Podstatná ást projektu byla realizována v uli ních profilech nejv tšího m sta naší aglomerace,
v Tábo e. V n kterých obdobích byly sou asn provád ny práce ve více než dvaceti ulicích. To
inášelo vysoké nároky na koordinaci prací, ešení dopravních opat ení, informovanost ob an i
jejich toleranci. V tomto sm ru prob hla stavba bez vážn jších problém .
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sto Tábor ale neobdrželo kone né stanovisko k žádosti o dotaci z ROP a nemohlo tedy
rekonstruovat komunikace vlastním nákladem v p ímé návaznosti na dokon ovanou obnovu
vodohospodá ské infrastruktury. Na základ

této skute nosti rozhodlo vedení VST po

vyhodnocení pasportizací objekt , zejména v podprojektu týkajícím se historické ásti Tábora, že
tam, kde to bude možné, bude nutné vrátit se k p vodnímu zám ru definovaném v Žádosti o
poskytnutí dotace, a to rekonstrukce kanaliza ních ad bezvýkopovou metodou bez rekonstrukce
vodovod v jednotlivých uli ních profilech. Jen tak bylo možné zachovat ekonomickou únosnost
obnovy kanalizace v této ásti Tábora. Vzhledem k tomu, že zm nou zp sobu realizace dochází
ke kompletní zm

výkaz

vým r, bude tato

ást podprojektu znovu zadána otev eným

výb rovým ízením, nebo z hlediska zákona o ve ejných zakázkách se p i zm

zadávací

dokumentace (výkaz vým r) o více než 20%, by bez dopadu do celkové ceny zakázky, jedná o
podstatnou zm nu zakázky, a na takovou ást díla je nutné realizovat novou ve ejnou sout ž.

Záv r - p ínosy projektu
estože náš projekt provázely výše popsané problémy, které bylo nutné vy ešit a ze kterých jsme
si vzali i pou ení do budoucna, celkov lze hodnotit p ínos tohoto, dnes již z velké

ásti

dokon eného projektu (je ukon eno 16 z 23 podprojekt ), velice pozitivn .
Nov vybudovaná kanaliza ní štola vy eší hned n kolik problém se splaškovými vodami –
evede podstatnou ást povodí stok na v tší istírnu odpadních vod a vytvo í retenci pro deš ové
vody v pr

hu p ívalových deš

tak, aby zne išt ná voda neodtékala p ímo do eky Lužnice.

hem necelých dvou let se poda ilo také obnovit tém

10% kanaliza ní sít , která byla již

v kritickém stavu. To vše jsou zásadní p ínosy, které tento projekt, podpo ený prost edky
z Evropské unie, p inesl celé aglomeraci.

kuji za pozornost.
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