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Obecní úřac Karlik
KArlická l
252 29 Karlik

V Karlíku dne 1.4.2021

Věc : Žádost o poskYtnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sh· o Svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen JnfZ")
V souladu s ustanovením $ 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k
infmmacim, ve znění pozdějších předpia žádám o poskytnuti informaci. Jedná se o dotazy,
které jsem opakovaně vznášela již dřive na jednání zastupitelstva a nebyly mi zodpovězeny..
l.

V loňském roce bylo zjištěno, že provozovatel vodovodu Aquaconsult. spol. s.r.o.
odevzdal vadné Porovnáni všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2019.
!29Saz: jaký je výsledek prošetření tohoto vadného Porovnání všech položek
výpočtu cen pro vodné za rok 2019, když je podle sděleni starostky údajně od
loňského roku 2020 odborníky zkoumáno?

2.

Cena vodného na rok 2020 byla na 15. ZZO většinou zastupitelů schválena s tím, Ze
Hbudou ještě s provozovatelem diskutovány a následně budou provedeny úpravy v
některých řádcích kalkulace vodného". Připomínám. že v této kalkulaci, která byla na
7asedánj zastupitelstva projednáván& a kterou mi starostka zaslala jako platnou (varianta
E), bylo počítáno s nepřijatelným množstvím ndákturované vody ve výši vice než 50%.
Tato kalkulace má přímý vliv na cenu vodného, to zn&nenáĹ že se týká jak obecních
finančních prostředků. tak i občanů.

Po,taz,:, jaký je tedy výsledek jednání, bylo kalkulované množství vody upraveno?
Byla upravena cena vodného?
3.

Do@z: žádám o zaslání stavů vodoměrů na všech měřených místech na našem
vodovodu dle údajů aqc za obdobiu 6 až 12/2020 a l až 2ň021 od AQC, který
údajně čte vodoměry fyzicky - tj. ve vodojemu (nátok, odtok), ve vodoměrné šachtě,
v ATS v Letech.

4,

,Dotaz; kolik činí spotřeba vody v Karlíku za rok 2020, kolik činí množství vody
převzaté do Karlíka z TřeMoLc v roce 2020, zda Karlíku stačila '/4 vody z virtů, a
zda byly '4 vody z vrtů předány do Letů

s.

Na 15. zasedání zastupitelstva v roce 2020 jsme projednávají v neúplném znění Dohodu o
výši vodného na rok 2020 a o úhradě finančních prostředků na obnovu infmstruktury
vodovodu a nájemného v roce 2020 mezi provozovatelem AQC a obci Karlík. Dohoda
byla schválena za podmínek ,,zapracováni diskutovaných úprav".
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OBEC KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 25771 1074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

káď

Vaše značka:

Naše značka:

vyřizuje:

v Karlíku dne

OUK-0229/2021

OUK-0263/2021

Jana Svobodová

15.04.2021

Rozhodnuti o částečném odrMtnuti žádosti o informaci, částečné
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Karlik (dále jen ,,obec"), jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisům, (dále jen lnfZ) obdržel
dne 1. dubna 2021 Vaši žádost o poskytnutí informaci, ve které žádáte nás|edujÍcÍ, citace:
1. jaký je výsledek prošetřeni tohoto vadného Porovnáni všech položek výpočtu cen
pro vodné za rok 2019, když je podle sděleni starostky údajně od loňského roku 2020
odborníky zkoumáno?
2. jaký je tedy výsledek jednání, bylo kalkulované množství vody upraveno? Byla
upravena cena vodného?
V

3. žádám o zaslání stavů vodoměrů na všech měřených místech na našem vodovodu
dle údajů aqc za období za 6 až 12/2020 a 1 a 2/2021 od aqc, který údajně čte
vodoměry fyzicky - tj. ve vodojemu (nátok, odtok), ve vodoměrné šachtě, v ATS v
Letech.
4. Kolik činí spotřeba vody v Karlíku za rok 2020, kolik činí množství vody převzaté do
Karlíka z TřeMoLe v roce 2020, zda Karlíku stačila '/4 vody z vrtů, a zda byly '/4 vody z
vrtů předány do Letů.
5. žádám opakovaně o předloženi uvedené podepsané Dohody o výši vodného na rok
2020 a o úhradě finančních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a
nájemného v roce 2020 uzavřené mezi AQC a obcí Karlík.
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6.

jaká je částka k vráceni finančních prostředků do rozpočtu obce, což umožňuje výše
uvedená Dohoda, za nespotřebovanou vodu z TřeMoLe za rok 2020 v Karlíku, která
byla zahrnuta v kalkulaci pro cenu vodného za rok 2020.

7.

Souhlasí údaje o spotřebě vody v Karlíku dle stavů AQC s údaji z naši te|emetrie?

8. žádám zdůvodněni spotřeby vody ve vodojemu mezi nátokem do VOJ a odtokem z
VDJ ve výši 2000 m3 za rok 2019 a obdobně za rok 2020.
9. s jakým výsledkem dopadlo prošetření nákladové položky v kalkulaci cen stočného
za čištění odpadních vod na ČOV Dobřichovice (28,-Kč/m3)?
10. V jakém stavu je neplatné ustanovení v nových smlouvách o provozováni vodovodu a
kanalizace o stanoveni zisku v ka|ku|aci?
Obec rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojeni s § 2 odst. 4 lnfZ, o Vaši
žádosti ze dne 1. dubna 2021
takto:

V rozsahu bodů 1. a 2. obec Vaši žádost o poskytnuti informaci odmítá dle ustanovení
§ 15 odst. 1 lnfZ, z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, poněvadž se
povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření informací nových.
Il.
V rozsahu bodů 3. až 10. obec Vaši žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.
d) InfZ vyhověl a niže poskytuje požadované informace.

Odůvodněni:
.
Podle § 3 ods. 3 lnfZ se informaci pro účely tohoto
zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k
těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně
existujÍcÍm. Režim InfZ nestanovúje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory
povinného subjektu k určité problematice, a proto obec postupovala v souladu s tímto
ustanovením a na základě ustanovení § 15 odst. 1 lnfZ vydala ve vztahu k bodům 1. a 2.
Vaši žádosti rozhodnuti o odrrňtnuti žádosti, poněvadž povinnost poskytovat informace se ve
smyslu § 2 odst. 4 lnfZ nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytvářeni
informací nových.
Obec Vámi požadované informace nemá k dispozici. Z těchto důvodů Vám nebyla
poskytnuta odpověď' na otázky v bodech 1. a 2.
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K bodům 3. až 10. poskytuje obec v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) lnfZ následujici
informace:
3. Odečty/stavy vodoměrů za období 6-12/2020 Vám budou zaslány v příloze.
Odečty/stavy vodoměrů za období 1-2/2021 nemáme k dispozici.
4.

Údaje vykázané ze strany AQC ve VUPE za rok 2020 pro obce Karlík a Lety byly
oběma obcemi rozporovány a jejich náprava bude projednána na jednání, které je
plánované do konce měsíce dubna
Dle dostupných údajů bylo v roce 2020 z Karlických zdrojů odebráno 98 920 m3/rok,
což odpovídá měření. Ostatní údaje jsou sporné a jsou proto předmětem jednání.

5. výše uvedená dohoda Vám bude zaslána v příloze elektronicky.
6.

Částka k vráceni finančních prostředků do rozpočtu obce, což umožňuje výše
uvedená Dohoda, za nespotřebovanou vodu z TřeMoLe za rok 2020 v Karlíku, která
byla zahrnuta v kalkulaci pro cenu vodného za rok 2020, předložená provozovatelem
spo|ečností AQC činí 98.517,92 KČ. Tato částka je rozporována a její výše je dále v
jednání.

7.

Rámcově údaje souhlasí, ovšem využiti našeho telemetrického měření není spol.
AQC akceptováno. je dále v jednání.

8.

Dne 28.2.2020 reagovala na stejný dotaz spol. AQC takto: ,,Rozdíl je dán chybou
měření vodoměrů a také různým um/stěnlm vodoměrů - různé tlakové poměry 11,2
m3/den, což je O, 13 Lis - procento chyby měřeni: 3,55 %. Platba za podzemní vody
probíhá dle metrologicky ověřeného měřidla na nátoku do VDJ. Odtok je pouze
poměrové měřidlo pro technické a telemetrické účely provozovatele."

9. Ze strany spol. AQC nebyla poskytnuta odpověď'.
10. Obec neeviduje žádné neplatné ustanovení v nových smlouvách o provozování
vodovodu a kanalizace.
Poučeni o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvo|áni na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 lnfZ ve
spojeni s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád"). Odvolací lhůta činí na základě ustanoveni § 20 odst. 4 lnfZ
ve spojeni s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze
podat k nadřízenému orgánu, jimž je Krajský úřad Středočeského kraje.
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Spotřeba vody dle Aquaconsultu m3
měsíc Karlík VOJ-nátok
2020 datum odečtu stav vodoměr spotřeba
l.

31.01.2020

295190

Karlik Voj-odtok

šachta Karlik

z Třemole do Kaievod/ATS Lety

stav vodoměr spotřeba

stav vodo měr spotřeba

stav vodoměr spotřeba

4900

535450

4830

113385

3035

132150

5240 celý leden

||

29.2.

301000

5810

541190

5740

117192

3807

135540

3390

Ill.

31.3.

310930

9930

551010

9820

125041

7849

136416

876

IV.

30.4.

320910

9980

560850

9840

132807

7766

136416

O

V.

31.5.

330620

9710

570180

9330

139830

7023

136416

O

VI.

30.6.

338510

7890

578260

8080

145982

6152

136416

O

VIl.

31.7.

348260

9750

587900

9640

153997

8015

136416

O

VIII.

31.8.

357860

9600

597360

9460

160Š43

6546

136416

O

lX.

30.9.

363500

5640

602900

5540

163642

3099

140098

3682

X.

31.10.

370800

7300

610120

7220

169072

5430

141036

938

XI.

30.11.

379660

8860

618900

8780

175760

6688

141036

O

XII.

31.12.

389210

9550

628400

9500

183189

7429

141036

O

98920

97780

72839

14126
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DOHODA
o úhradě finanČních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a
nájemného v roce 2020
(ke sinlouvě o provozování veřejného vodovodu svazku obcí ,,KaLeVod" ze dne 19.12.2002
ve znění vC. dodatku Č.1 ze dne 13.5.2004 a dodatku Č.3 ze dne 17.12.2015 a dQdaggl.g.4 ze
·j
' Š

dne 19.12. 2018 )

Článek l.
Sinluvní strany
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l.
Obec Karlík
Karlická 1 ,252 29 Karlík
Zastoupený: Janou Svobodovou, starostkou obce
IČ: 44684967
DTČ-C7.44684697
(dále jen obec)
2.
AQUACONSULT, spol. S r.o.
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Zastoupený: Ing. Zdeňkeni Vlčkeni, jednatelem společnosti
IČ: 47536209
DIČ: CZ47536209
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16885
(dále jen provozovatel)
Článek 2.
Předmět dohody
l. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel bude odvádět za rok 2020 obci Karlík
z vybraného vodného ode dne schválení kalkulace pro rok 2020 finanční prostředky
na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemné.
výše odváděných finančních prostředků bude následující:
a) l Kč nájemného (bez DPH) za každý vyfaktllrovaný (tj. prodaný) m' pitné vody
pocházející z vrtů v Karlickéin údolí ve vodovodním systému Lety-Karlík dle dodatku
Č.2 provozní smlouvy z 29.4.2011.
b) 4,52,- KČ bez DPH na obnovu infrastruktury vodovodu za každý vyfakturovaný
(tj. prodaný) m3 pitné vody dodaný v obci Karlík.
2. Smluvní strany činí nespornýin fakt, že část obce Lety, která je zásobována z horního
tlakového pásma (HTP), je zahrnuta od roku 2017 do kalkulace vodného TřeMoLc a je
vyjmuta z vodovodního systému Lety-Karlík. Obec Karlik iná schválenu samostatnou
kalkulaci vodného a stočného, oddělenou od obce Lety.
3. Nájemné a prostředky na obnovu infrastruktury vodovodu bude hradit provozovatel
obci Karlik na základě faktury vydané obcí Karlik po ukončení předchozího ročního
ňnančniho období a vyhodnoceni výsledků a to vždy do 28.2. následujícího roku.

C

4. Překročí-li v roce 2020 částka za nákup vody z vodovodu TřeMoLc kalkulovanou
částku 177 300 ,- KČ bez DPH o více než 20%, provozovale] je povinen do 30 dnů od
zjištění této skutečnosti zpracovat novou kalkulaci vodného, zahrnující zmäiu
oprávněných nákladů v souladu se Zákonem Č.274/2001 Sb. a dle Vyhlášky Č.448/2001
Sb. v platném znění s tím, že obec je povinna tuto kalkulaci do 30 dnů od jejího
předložení projednat. Nedojde-li do 30 dnů od předloženi této kalkulace k jejímu schváleni
nebo k jiné dohodě mezi obcí a provozovatelem, bude spor předložen nadřízenému orgánu
k rozhodnutí.
5. Pokud se množství m3 předaných do DTK (dolního tlakového pásma) Letů a Karlíka,
uvedených v kalkulaci pro rok 2020, na kterém se bude ve skutečnosti obec Karlík podílet
sníží, bude rozdíl mezi kalkulovanou částkou a skutečností převeden nikoliv do zisku
provozovatele, ale do prostředků obnovy vodohospodářské infrastruktuiy obce Karlík.
7. V celkovém vyúčtování roku 2020 a výpočtu zisku provozovatele bude zohledněno, že
nová cena vodného není v platnosti po celý rok 2020, ale až ode dne jejího schváleni.
Článek 3.
Platnost dohody

1. Účinnost této dohody je ode dne schválení.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2020.
3. Tato dohoda může pozbýt platnosti bud' dohodou smluvních stran nebo schválením
nové kalkulace vodného, ve kterém bude kalkulováno nájemné a platby na obnovu
infrastruktury v odlišné výši.
Článek 4.
ZávěreČná ustanovení

l.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem řádně přečetly,
že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich
svobodné a pravé vůle a dle usneseni ze zasedání zastupitelstva obce Karlík, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran,
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou.
3. Ostatní náležitosti v této dohodě nebo ve smlouvě o provozování veřejného vodovodu
ze dne 19.12.2002 neuvedellé se řídí platným právním řádem ČR, zejména dle
Občanského zákoníku v platném znění, Zákona o vodovodech a kanalizacích
v platném znění a platnými předpisy o věcně usměrňovaných cenách vodného.
4. Tato dohoda byla schválena usnesením zastupitelstva obce Karlík č. 11/15/2020 ze
dne 20.7.2020
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