„Aktuální situace akce ,,KANALIZACE JANOV“
Vzhledem k tomu, že po Janově ,,koluje“ několik verzí, jak se vyvíjí stav kanalizace, proč byla
,,zastavena“, cítím potřebu uvést vše na ,,pravou míru“ a pouze jen konstatovat fakta a čísla.
Hned v úvodu musím vyvrátit ,,fámu“, že obec musela vracet miliony, které již měla na účtu. Obec
měla vydané pouze Rozhodnutí č. 13163661-SFŽP o poskytnutí dotace na 5% (2 055 935,00 Kč vč.
DPH) z celkových předpokládaných nákladů (41 118 706,00 Kč) ze SFŽP a příslib na 85% dotaci
(34 950 900,00 Kč vč. DPH) z celkových předpokládaných nákladů z Operačního programu Životní
prostředí (Evropská unie). Žádné peníze na účet zaslány na základě tohoto nebyly. Peníze jsou na účet
propláceny postupně, a to až na základě předkládaných faktur za provedené práce. Podmínkou
vyplacení peněz je uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na část
z Evropských peněz, a to na základě předložení dalších relevantních dokladů.
Nebudu zdlouhavě popisovat letité přípravy na zpracování a projednání projektové dokumentace atd.,
nakonec byly přípravy za starostování p. Zachuly dotaženy ke stavebnímu povolení. Dne 16.4.2014
bylo zadáno firmě AZ Consult, s.r.o. Ústí nad Labem zpracování projektové dokumentace pro
zajištění výběrového řízení. Rozpočtové náklady na realizaci stavebních prací pouze na kanalizaci dle
této projektové dokumentace činily 57 332 904,04 Kč vč. DPH namísto původně předpokládaných
47 345.112,00 Kč vč. DPH.
Spoluúčast obce vycházela na 12 mil. Kč, na účtu byly připraveny z vlastních zdrojů 2 mil. Kč, zbytek
by tvořil úvěr od Komerční banky.
Dne 15.8.2014 byla uveřejněna Veřejná zakázka na tuto akci. Během vyhlášeného VŘ byly zjištěny
velmi závažné skutečnosti: stávající ČOV (jejíž funkčnost byla jedním z nejdůležitějších podmínek
pro dodržení podmínek získání dotace) není vyhovující a kapacitní (tzn., že i kdybychom dokázali
novou kanalizaci vybudovat, tak ji nemůžeme napojit, a tím nesplníme podmínky dotace = vrácení
dotace). Pro obec to znamenalo nepředpokládanou, ale nutnou investici 10,4 mil. Kč (25.8.2014 byla
obci předložena studie na rekonstrukci ČOV se zkapacitněním, v PD pro stavební povolení byla
kapacita ČOV uvedena jako dostatečná). V žádosti o poskytnutí dotace a následně v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace nebyly zahrnuty přípojky na veřejných částech (v době podání nebyl projekt ani
rozpočet k dispozici), tzn. přípojky k hranicím pozemků, (takže opět nesplnění – lidé by se nemohli
připojit). Dle projektové dokumentace činil rozpočet přípojek ve veřejné části 8 mil. Kč (bylo by
rozpočítáno mezi ty, kteří se napojí). Původní výše spoluúčasti obce, která činila 12 mil. Kč (na účtu
byly připraveny pouze 2 mil. Kč) a po přičtení nutných investic byla celkem 30,4 mil. Kč (rozpočet
obce na tento rok činí 5,8 mil. Kč). Když to shrnu, vybírala se firma, ale chyběly nám miliony…
Dalším velmi závažným problémem bylo, že právní zástupce obce byl seznámen se Smlouvou o dílo
s potenciálně vysoutěženým dodavatelem až na žádost zastupitelů, kteří byli v komisi pro VŘ. Do té
doby se smlouvou na několik desítek mil. Kč nebyl právní zástupce seznámen. Po prostudování
smlouvy bylo zjištěno, že obec nemá absolutně žádné sankční ,,páky“ na dodavatele v případě
nedokončení akce a v případě nedodržení termínu (přitom termín obec v rámci dotace velmi limitoval
a ohrožoval). Pan starosta konstatoval, že sankce ,,vyškrtal“ úředník na MŽP. Po zvážení všech výše
uvedených skutečností bylo dne 18.9.2014 přijato zastupitelstvem obce usnesení o zastavení VŘ:
329/09/2014 Usnesení
Zastupitelstvo obce Janov :
ruší zadávací řízení na akci ,,kanalizace v obci Janov“ dle podmínek soutěže a v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách § 84 odst. 2 písm. d, e
Zároveň při přípravách na VŘ podávala obec dvě žádosti na SVS: č.j.138/2014 – Žádost o
spolufinancování vodohospodářské stavby ,,Janov-stávající kanalizace a rekonstrukce ČOV se
zkapacitněním“ a č.j. 139/2014 Žádost o spolufinancování vodohospodářské stavby ,,Janov-

kanalizace“. O výsledcích projednání žádostí jsem se dozvěděla až při osobním jednání dne 6.3.2015
se zástupcem vedení SVS, zároveň mi byly při osobním jednání předány kopie odpovědí SVS, které
byly směřovány na adresu bývalého pana starosty a napsány byly 20.10.2014, ale na obec, nevím
z jakého důvodu, nedorazily…??? Odpověď, která se týkala ČOV je pro naši obec velmi nepříznivá:
,,Důvodem nepřijetí Žádosti je, že akcionář (obec Janov) dále nepokračuje v projektu dostavby
plánované nové kanalizace“. Vedení SVS tuto informaci dostalo od bývalého starosty. Ale takové
usnesení ZO nikdy nepřijalo, pouze zastavilo VŘ. Přitom dle slov zástupce, SVS byla připravena před
projednáváním zainvestovat převážnou část nákladů na rekonstrukci ČOV…. Teď můžeme jen litovat,
že SVS nedostala objektivní informace a takto se rozhodla.
I když jsem v té době byla na jiné (bez práva rozhodující) pozici, jsem velmi ráda, že se komise u VŘ
takto rozhodla. Obávám se, že Janov by byl v současné době ,,druhou rozkopanou Kamenickou“ a
navíc s dluhy… Jediné, čeho lituji, jsou hodiny (i ty víkendové) které jsem strávila nad přípravou
podkladů a žádostí pro SVS. Naše obec by bývala mohla mít ,,zajištěnou“ rekonstrukci stávající ČOV
a v současné době by se zabývala ,,dotažením a zkompletováním“, projektů a dokumentů potřebných
pro pokračování výstavby nové kanalizace. Nyní jsme opět na startovní dráze, a i když uspějeme
v dotaci, tak si každý dokáže spočítat spoluúčast obce (zpravidla 30%).
Rekonstrukce ČOV je nyní pro vybudování nové kanalizace prioritou. Již v současné době je
nekapacitní (v roce 2003 byla schválena pouze pro připojení DPS). Nyní obec hledá způsob, jak
docílit snížení ceny, jedná s projektanty na základě studie SVS (zatím máme nabídku na rekonstrukci
ČOV na 5,8 mil. Kč). Při podání nové žádosti o dotaci chceme zařadit do dotace i veřejné přípojky a
hlavně chceme, aby byl projet zpracován na skutečnost, která je v současné době (od roku 2003 se
změnil počet obyvatel, počet domů atd.).
Závěrem jen zdůrazním, že příprava vybudování nové kanalizace bude i nadále pokračovat, nikdy
nebyla zastavena. Byla pouze zastavena akce, na kterou bychom neměli dostatečné množství
finančních prostředků a hrozilo by obrovské zadlužení obce. Z výše uvedeného vyplývá, že se nejdříve
musí zastupitelé rozhodnout a zadat projektovou dokumentaci na ČOV. Bez tohoto se bohužel ,,dál
nepoposuneme“ (všechny výše jmenované dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ).
Ladislava Kotková

