Záznam z jednání
Ze dne 19.1.2011 ve věci petice občanů proti ceně stočného v místních částech
Vlčovice, Mniší a Lubina
Účastníci jednání – viz příloha dle prezenční listiny
1. Úvod
Jednání zahájil pan místostarosta Janek, přivítal jednotlivé účastníky a uvedl
základní důvody jednání a dosavadní kroky města ve věci smluvního zajištění
vypouštění odpadních vod v místních částech. Mimo jiné uvedl, že:
 Rada města Kopřivnice v minulosti (na 101. schůzi konané dne 24.08.2010)
rozhodla o zpoplatnění služby odvádění odpadních vod, jejíž cena byla na
základě kalkulace stanovena ve výši 27,11 Kč za 1m3 odváděných odpadních
vod. Dále rozhodla o snížení stočného pro rok 2011 o 5,42 Kč/m3. Výsledná
cena pro rok 2011 tedy činí 21,69 Kč/m3. Rozhodnutí o zavedení stočného je
obsaženo ve smlouvě o odvádění odpadních vod a je platné od 01.01.2011.
Protože se nepodařilo do konce roku 2010 uzavřít všechny smlouvy, rozhodla
rada města na 5. schůzi konané 21.12.2010, v rámci zachování stejných
podmínek pro všechny odběratele, o odložení povinnosti platit stočné do
30.06.2011. Toto rozhodnutí se vztahuje i na již uzavřené smlouvy, které
zůstávají platné a tito odběratelé nebudou v první polovině roku stočné platit.
 Kanalizační síť v místních částech byla městem pronajata firmě SLUMEKO,
s.r.o., která má za povinnost zajišťovat správu, provoz a údržbu této sítě.
 Město Kopřivnice bude organizovat informační kampaň s cílem seznámit
občany místních částí s problematikou nakládání s odpadními vodami
základní obsah kampaně je následující:
o Průběžné jednání s organizátory petice. T: 19.1.2011 a dále dle potřeby
o Zaslání informačního a motivačního dopisu všem vlastníkům
nemovitostí připojených na kanalizační sítˇ. T: 01-02/2011
o Vydat sérii článků v místním tisku zabývající se danou problematikou.
T:01-03/2011
o Využit webové stránky města – zřídit odkaz kanalizace. T:01/2011
o Veřejné schůze konané v místních částech v jarních měsících.
T:04/2011
o Vyhodnocení úspěšnosti informační kampaně v RM. T:04/2011
 V zákonné lhůtě byla městem zaslána odpověď na petici a vyvoláno jednání,
které má za cíl podrobněji informovat o struktuře kalkulované ceny a
povinnostech vyplývající z kanalizačního řádu.
2. Prezentace k ceně stočného a povinnostech vlastníka a správce
kanalizace
Následovala prezentace, kterou připravil pan Apjar (pracovník SLUMEKA,s.r.o) a
která byla zaměřena na povinnosti správce kanalizace a struktuře kalkulované
ceny stočného. Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým částem prezentace a
nad její rámec byly podány následující dotazy a odpovědi:
 Je kanalizace dostatečně vodotěsná? Vzhledem k tomu, že významná část
kanalizačních sítí v místních částech Lubina, Vlčovice, Mniší byla
v minulosti vystavěna v akci „Z“ a v mnoha případech jedná pouze o
zatrubněné příkopy je málo pravděpodobné, že kanalizace je vodotěsná.













Jakmile budou uzavřeny příslušné smlouvy o odvádění odpadních vod
správce započne s monitoringem předmětné sítě a v případě zjištěných
poruch je bude postupně odstraňovat. Vzhledem k rozsáhlosti sítě však
nelze očekávat okamžité řešení všech problémů. Monitoring je rozvržen do
období 5let s cílem nezatěžovat příliš kalkulovanou cenu.
Byla podána informace o povinnostech vlastníků objektů, kteří nejsou
napojeni na kanalizační síť (povinnost pravidelně vyvážet septiky a žumpy,
tak, aby odpadní vody, které budou vsakovány či vypouštěny do okolního
terénu splňovaly parametry stanovené vodoprávním úřadem). Byla rovněž
podána informace, že jednotlivá povolení na užívání septiků skončila
v roce 2008 a je povinnosti vlastníků si vyřídit na vodoprávním úřadě
povolení nová.
Bylo sděleno, že identifikaci napojených objektů na kanalizační síť
realizovala odborná firma, která obeslala všechny známé vlastníky
nemovitostí. Pokud tito sdělili nepravdivé údaje o nakládání s odpadními
vodami mohlo se stát, že jsou sice fyzicky napojeni na kanalizační síť, ale
správce je nemá v evidenci a tudíž ani nebyli vyzváni k uzavření smlouvy.
Tato situace bude dále řešena a prověřována s cílem doplnit seznam
objektů, které jsou na kanalizaci napojeny.
Byla podána informace o možnosti sankcí za neplnění povinností
vyplývající z kanalizačního řádu pro vlastníka a správce kanalizace, ale
také o možnosti sankcí jednotlivých vlastníků nemovitostí za neplnění
povinností při vypouštění odpadních vod.
Bylo deklarováno, že kalkulovaná cena není konečná a významně závisí
na fakturovaném množství odpadních vod – zatím je postavena na
teoretických výpočtech podle směrných čísel.
Bylo konstatováno, že případné sankce nejsou uznatelné náklady a v ceně
stočného se neobjeví.
Bylo konstatováno, že město nedisponuje finančními zdroji na vybudování
nové kanalizační sítě a je snahou získat externí zdroje ze stáních případně
evropských dotací, V současné době však bohužel není možné na
kanalizaci ve Vlčovicích a Mniší žádat neboť nenaplňují podmínku 2000
ekvivalentních obyvatel. U Lubiny to bylo možné, protože se podařilo
prokázat, že je přímo spojená souvislou zástavbou s Kopřivnicí. V Lubině
bude započato s výstavbou v roce 2011 s předpokladem dokončení ve
2012. Zástupci města byl však deklarován záměr vybudovat ve Vlčovicích
a Mniší novou kanalizační síť napojenou na čističku odpadních vod
v Kopřivnici. Bylo, ale také dáno upozornění, že realizace je možná pouze
za součinnosti vlastníků jednotlivých pozemků. Bez jejich souhlasu
s umístěním potrubí nelze stavbu realizovat. Na základě těchto skutečností
nelze stanovit kdy k realizaci dojde.
Správce přislíbil, že jakmile se podaří uzavřít jednotlivé smlouvy vypracuje
harmonogram prací ve vazbě na monitoring, čistění a opravy kanalizační
sítě.

3. Prezentace oprav kanalizace v místních částech
Dále proběhla prezentace, kterou rovněž připravil pan Apjar a která byla zaměřena
na opravy kanalizační sítě v místních částech roce 2010. Bylo mimo jiné
konstatováno, že město prostřednictvím správce vynaložilo na opravy havarijních
stavů prostředky v souhrnné výši 900tis.Kč.

4. Závěr
V závěru jednání bylo dohodnuto, že:
 O průběhu jednání bude informována Rada města Kopřivnice
 Prezentace budou zaslány na e-mailovou adresu pana Vítka.
 Petiční výbor se v rámci nových informací vyjádří k výši slevy, která by mohla
být motivační pro uzavírání smluv o vypouštění odpadních vod. Vyjádření
doručí do 2.2.2011 (14dnů od jednání).
 Vedením města byla nabídnuta možnost členství v místních komisích a
členové petičního výboru zváží účast a své stanovisko sdělí do 2.2. 2011.
 Při informační kampani bude využito také místních vývěsních skříní.
 Formou e-mailové korespondence budou zasílány dotazy občanů na které
bude reagováno na www stránkách města.
 Město zváží (nad rámec veřejných schůzí) uspořádání besedy pouze k této
problematice.
 Termín dalšího jednání s petičním výborem proběhne přibližně za měsíc –
termín bude upřesněn ve vazbě na rozhodnutí o termínu případného konání
besedy.

Zaznamenal: Ing. Igor Kocurek

