
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 29. 03. 2017 

 

Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá nad Labem pro rok 2017 

 

Rada města usnesením č. 154 

 

I. s c h v a l u j e    

1) rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za 

rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové výši 62.001 Kč, 

2) navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá nad Labem pro rok 2017“,   

 

II. p ř e d k l á d á  

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá nad Labem pro rok 2017“ ZM dne 29. 03. 2017 ke schválení. 

 

 

 

 

ZM 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá n. L. za rok 2016 v celkové výši 62.001 Kč, 

 

II. s c h v a l u j e 

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá nad Labem pro rok 2017“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

 

RM na svém 5. jednání dne 10. 3. 2015 svým usnesením č. 175 „Pravidla pro poskytování 

příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“. Tato pravidla byla 

následně schválena na 3. jednání ZM dne 1. 4. 2015 v čl. II, bodě 8. 

Odbor SMI zpracoval seznam domů, které nejsou napojeny z objektivních důvodů na 

městskou kanalizaci. Jejich majitelům zaslal počátkem ledna 2017 dopis s upozorněním na 

blížící se termín odevzdání žádostí o kompenzaci nákladů souvisejících s likvidací odpadních 

vod, který byl stanoven na 31. 1. 2017. K tomuto datu bylo doručeno celkem 11 žádostí o 

kompenzaci. Všechny žádosti obsahovaly potřebné doklady. Odbor SMI tyto žádosti 

zpracoval do přiložené tabulky a provedl příslušné přepočty. Z předložených žádostí má nárok 

na vyplacení kompenzace všech 11 žadatelů. Celková částka k výplatě kompenzací za rok 

2016 činí 62 001,- Kč. 

Předpokládáme, že město bude v kompenzaci nákladů za likvidaci odpadních vod pokračovat 

i v dalších letech. Na schválených „Pravidlech pro poskytování příspěvku na likvidaci 

odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“ se pro další rok mění stočné ve vazbě na 

nově stanovené ceny (41,01 Kč/m
3
) a proto je předkládáme k opětovnému odsouhlasení.  

OSM dále navrhuje zvýšit limit maximální ceny za odvoz 1 m
3
 z 135,- na 145,- Kč s ohledem 

na předložené pokladní doklady. 

K výplatě kompenzací za rok 2017 dojde počátkem roku 2018. 

Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 je třeba počítat s vyčleněním částky na kompenzace ve výši 

130 tis. Kč. (předpokládáme, že dojde k vyššímu zájmu žadatelů, kteří nebyli schopni letos, 

případně ani v minulosti doložit potřebné doklady). 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

 

Rada města svým usnesením č. 46 ze dne 28.1.2014  I. s c h v a l u j e  navržená „Pravidla pro 

poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“, 

II. p ř e d k l á d á   ZM dne 19. 02. 2014 „Pravidla“ ke schválení. 

Zastupitelstvo města svým usnesením 1. jednání ZM dne 19. 2. 2015 v čl. II, bodě 15 

schvaluje Navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod 

z rozpočtu města Lysá nad Labem“. 

Rada města svým usnesením č. 175 ze dne 10.3.2015 I. s c h v a l u j e  

1) rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod v roce 2014 z rozpočtu města 

Lysá nad Labem na rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové výši 59.306 Kč, 

2) navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města 

Lysá nad Labem“,   II. p ř e d k l á d á navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na 

likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“ ZM dne 01.04.2015 ke schválení. 

Zastupitelstvo města svým usnesením z 3. jednání ZM dne 1. 4. 2015 v čl. II, bodě 8 

schvaluje Předložená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod 

z rozpočtu města Lysá nad Labem“. 

Zastupitelstvo města usnesením č. 175 ze dne 2. 3. 2016  s c h v a l u j e   rozdělení a 

vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod za rok 2015 dle předloženého návrhu 

v celkové výši 64.345 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2016. 

 

Návrh řešení: 

 

OSMI navrhuje ZM souhlasit s rozdělením a vyplacením příspěvku na likvidaci odpadních 

vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové výši 



62 001,- Kč a schválit upravená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních 

vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“ 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech 

 

Vztah k rozpočtu:   

V rozpočtu města na rok 2016 je vyčleněna dostatečně vysoká částka, která plně kryje 

potřebu. Při tvorbě rozpočtu na rok 2017 je třeba počítat s částkou cca 130 tis. Kč na 

kompenzaci za odvoz a likvidaci odpadních vod. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Vladimír Kopecký VO SMI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod 

z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017 

 
 

Příspěvek je poskytován jako kompenzace občanům, jejichž nemovitost (rodinný dům) není 

připojena na centrální kanalizační síť města. Je poskytován pouze na množství roční spotřeby 

vody stanovené na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou 

se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

 

Dle informace provozovatele sítí VaK, společnosti Stavokomplet, s. r. o., je s platností od 

1. 1. 2012 stanovena roční spotřeba vody na jednoho obyvatele  

 

- bytu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)     35 m
3
/rok, 

- bytu v rodinném domu s tekoucí teplou vodou (voda na kohoutku)  36 m
3
/rok. 

 

Kompenzován bude rozdíl ceny za likvidaci odpadních vod mezi napojením na kanalizační 

přípojku (stočné) a ceny za vyvážení jímky fekálním vozem dané nemovitosti. Průměrná cena 

je stanovena z cen poskytovatelů této služby uvedených na internetu a z předložených účtů za 

vyvezení odpadních vod. (Melin - Lysá nad Labem, Petr Garnek - Benátecká Vrutice, 

Stavokomplet, Roman Růžička - Předměřice n/J) Za odvoz a likvidaci odpadních vod 

v množství 1 m
3
 je stanovena průměrná cena ve výši 145,- Kč. Tato cena je považována za 

maximální přípustnou cenu pro kompenzace.  

 

Cena stočného je pro rok 2017 stanovena ve výši                41,01 Kč/m
3
. 

Průměrná (maximální) cena za odvoz 1 m
3
 je stanovena výpočtem na           145,00 Kč/m

3
. 

 

Pro přiznání kompenzace je nutno splnit tyto podmínky: 

 

 Žadatel musí mít trvalé bydliště v Lysé nad Labem, Litoli, Dvorcích nebo 

v Byšičkách. Pokud je v objektu přihlášeno k trvalému pobytu více osob, je možné, 

podat žádost společně. Na žádosti musí být uvedena jména a příjmení všech žádajících 

osob, datum jejich narození a jejich rodné číslo. (údaje slouží k ověření trvalého 

pobytu). Je žádoucí, aby žadatel uvedl i číslo svého bankovního účtu pro výplatu 

příspěvku. 

 

 Nemovitost není možné z objektivních důvodů připojit na kanalizační řad 

 Nemovitost je určena pouze k bydlení, nikoliv k podnikání 

 Nemovitost není rekreačním objektem 

 Žadatel doloží platby za likvidaci odpadních vod za rok 2017. Zároveň je třeba doložit 

množství likvidovaných odpadních vod v m
3
. 

 

Kompenzace je poskytována na likvidaci odpadních vod za rok 2017. Žadatel předloží 

veškeré podklady nejpozději do 31. 1. 2018 na odbor SM. Zde bude provedena kontrola 

oprávněnosti žádosti a po odsouhlasení bude příslušná vypočtená částka poukázána na účet 

žadatele, případně bude vyplacena v hotovosti. K tomu dojde nejpozději do 30. 4. 2018. 



 

PŘÍKLAD 1: 

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2017 zaplatil za likvidaci 150 m
3
 

odpadních vod částku 22 500 Kč. 

 

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD           144 m
3 

Cena za likvidaci 144 m
3
 odpadních vod fekálním vozem (144*145)  20 880 Kč 

Cena stočného za 144 m
3
 v případě napojení na kanalizační řad (144*41,01)   5 905 Kč 

Hodnota konečné kompenzace (20 880  – 5 905)                14 975 Kč 

 

PŘÍKLAD 2: 

Žadatel žádá za 4 osoby, žijící v RD. Doložil, že v roce 2017 zaplatil za likvidaci 120 m
3
 

odpadních vod částku 12 000 Kč. 

 

Norma spotřeby vody pro 4 osoby v RD          144 m
3 

Cena za likvidaci 1 m
3
 odpadních vod fekálním vozem (dosažená žadatelem)     100 Kč/m

3
 

Cena stočného za 120 m
3
 v případě napojení na kanalizační řad (120*41,01)   4 921 Kč 

Hodnota konečné kompenzace (12 000 – 4 921)                  7 079 Kč 

 
 


