PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE OBCE POTEČ
dle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. provádějící zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění
Plán financování obnovy kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je
nedílnou součástí původního plánu financování obnovy kanalizací.

1. VLASTNÍK KANALIZACE
Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ: 00568694, DIČ: CZ00568694
Statutární orgán : Josef Mana, starosta obce
2. PROVOZOVATEL KANALIZACE
Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky,
IČ: 00568694, DIČ: CZ00568694
Statutární orgán : Josef Mana, starosta obce
3. MÍRA ODPOVĚDNOSTI ZA OBNOVU MAJETKU KANALIZACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV
Odpovědnost za obnovu má vlastník: Obec Poteč
4. TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACÍ
Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací je v příloze č.1
5. Údaje k vyplněné tabulce dle přílohy č.1
Ve sloupci 2 jsou kanalizace rozděleny dle majetkové evidence a dále rozčleněny na starší betonové
a mladší z PVC.
Ve sloupci 3 jsou uvedeny celkové hodnoty majetku k 1. lednu 2012.
Ve sloupci 4 je uvedeno procentuální opotřebení vztažené k životnosti kanalizační stoky (90 let),
doby pro obnovu v počtu roků a roční náklady na obnovu.
Ve sloupci 5 je délka potrubí vybrané skupiny v km. V závěrečné části tabulky jsou vypočteny finanční
prostředky na obnovu kanalizací na dalších 10 let.
6. Komentář
Jednotlivé kanalizace jsou rozděleny podle stáří a materiálu. Životnost kanalizačních stok je 90 let.
Betonové stoky vznikly v akci "Z" před 55 lety a plastové kanalizace jsou rozděleny podle roku pořízení.
Ve finančních prostředcích na obnovu nejsou navrženy investiční prostředky zvyšující kapacitu. Vlastní
finanční prostředky "+" ze stočného v letech 2012 a 2013 jsou nulové, stočné se nevybírá. Plán počítá
se zavedením stočného, popřípadě pronájmu kanalizací provozovateli od roku 2014. Ostatní finanční
prostředky "++" budou v potřebné výši doplněny z rozpočtu obce, to je s vybraných daní a daní
sdílených. Při zajištění investic zvyšujících kapacitu bude Obec Poteč využívat datací a v případě
nutnosti úvěrů.
7. SCHVÁLENÍ PLÁNU FINACOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACÍ
Tento plán byl schválen Zastupitelstvem obce Poteč dne 15.12.2012 usnesením č. 10/13/2012
8. DOKLADY K REALIZACI PLÁNU FINACOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACÍ
Příloha č.2 obsahuje vyúčtování podle §36 odst.5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně
nákladů.
V Poteči 17.12.2012

………………………………………………
Josef Mana, starosta obce

…………………………………………..
Jiří Tvarůžek, místostarosta

příloha č.1

Příloha č.2

REALIZACE PLÁNU FINACOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACÍ
rok

Finanční
Vlastní finanční
prostředky na
prostředky - STOČNÉ
obnovu plánované NÁJEMNÉ ...

Ostatní finanční
prostředky - DOTACE,
ROZPOČET OBCE,
ÚVĚR …

Realizavané akce
obnovy

Rezervní fond
obnovy k 31.12.

(v mil. Kč na 2
desetinná místa)

(v mil. Kč na 2
desetinná místa)

(v mil. Kč na 2
desetinná místa)

(v mil. Kč na 2
desetinná místa)

2012

0,09

2013

0,09

2014

0,09

2015

0,09

2016

0,09

2017

0,09

2018

0,09

2019

0,09

2020

0,09

2021

0,09

(v mil. Kč na 2
desetinná místa)

