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Zájem o Fond podpory investic předčil očekávání
Až nebývalý zájem registruje Jihočeský vodárenský
svaz o úvěry a příspěvky z Fondu podpory investic,
který vznikl v roce 1997 a od té doby jím „proteklo“ už
přes 100 miliónů korun.
České Budějovice

„Je vidět, že fond představuje
pro řadu malých sídel vítanou
možnost, jak se snadno dostat
k prostředkům potřebným na
vybudování či opravu místní
vodohospodářské infrastruktury. Zvláště teď, v době globální
ekonomické krize,“ vysvětluje
Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu.
Právě vysoký zájem obcí a dobrá finanční situace svazu vede k tomu, že po projednání
v představenstvu valná hromada bude rozhodovat o mimořádném navýšení Fondu o dalších
10 miliónů korun. „Zatímco
v jiných letech v něm vždy zůstávaly přebytky v řádech mi-

liónů korun, loni poprvé ho
obce vyčerpaly celý a před koncem roku 2008 bylo rozhodnuto o přidělení všech prostředků
pro rok 2009. Letos se tato situace bude bezesporu opakovat
i v případě schválení mimořádného přídělu, protože evidujeme neuspokojené žádosti za
víc než 13 miliónů koruní,“ říká
Miroslav Král, ekonomický náměstek ředitele svazu.
Úvěrová pravidla jsou srozumitelná a pro členy svazu, jak potvrzuje i anketa se starosty zveřejněná na jiném místě novin,
maximálně výhodná.
O bezúročnou půjčku s dobou
splatnosti až 10 let, mohou žádat všechny členské obce s výjimkou bývalých okresních
měst. Jedna obec přitom může

Jednou z nejvýznamnějších loňských investic bylo napojení Lomnice nad Lužnicí a okolních obcí na Jihočeskou
vodárenskou soustavu. Snímek je z výstavby. Více informací přinášíme na straně 3.

získat až 30 procent z ročního
objemu prostředků určených na
půjčky, tedy až 4,3 miliónů korun pro rok 2009. Letos z Fondu například čerpá Kardašova
Řečice 3,5 miliónu korun na

modernizaci ČOV a dostavbu
kanalizace. Stejnou sumu čerpá
i obec Včelná na posílení kanalizační sítě a retenční nádrž.
„Peníze k půjčování si vytváříme pravidelným přídělem tří

procent z nájemného naší vodárenské soustavy a už přijatých splátek z poskytnutých
půjček.
(Pokračování na straně 2)

Editorial
Každá práce má mít smysl.
V opačném případě ztrácí na
hodnotě. A má-li smysl, zpravidla mívá také pozitivní ohlas.
Což je příjemné.
V případě Jihočeského vodárenského svazu je takovým pozitivním zjištěním rostoucí zájem členských obcí a měst o jeho
Fond podpory investic. A také
slova uznání, která na jeho adresu zaznívají z úst starostů v anketě, procházející třemi stranami
tohoto čísla informačního zpravodaje.
Je pak přirozené, že finanční
zdroje fondu by měly být posíleny o dalších deset miliónů korun,
aby ho využilo víc žadatelů.
Stejně důležité ale je dodržování splátkového kalendáře obcemi, které bezúročnou půjčku čerpají a zdravé hospodaření svazu.
Oboje je totiž navzájem propojené. Jen tak už mohlo fondem
„protéct“ přes sto miliónů korun. Z toho plyne, jak důležitá je
vzájemná spolupráce, která pak
všední práci dává vyšší smysl.

Stabilní finanční situace umožní letos investovat přes 185 miliónů Ptáme se
Modernizace Vodojemu Včelná, přeložka části dálkového vodovodu v Sezimově Ústí a vybudování záložního energetického zdroje v Úpravně vody Plav, patří mezi letošní hlavní investiční akce Jihočeského vodárenského svazu. Připadne na ně zhruba 60 miliónů, tedy necelá třetina, z celkových 185 miliónů korun, které letos svaz
vloží do zkvalitňování vodárenské sítě v jižních Čechách.
České Budějovice

„Díky stabilní finanční situaci svazu, jehož financování
je založeno na dlouhodobém

pronájmu naší vodárenské
soustavy společnosti VaK Jižní Čechy, jsme nemuseli ani
v této době ekonomické krize plánované investice nijak
omezovat. Jednak tak dáváme

práci místním firmám, jednak
dál zhodnocujeme majetek,
který nám členská města a obce svěřily do správy,“ uvedl
ředitel svazu Antonín Princ.
Celkem půjde asi o 180 akcí.

Jejich počet se ale může zvýšit, neboť Jihočeský vodárenský svaz ve svých podnikatelských plánech ještě kalkuluje
s částkou 54 miliónů korun
„podmíněných“ investic. Na
ně ale dojde jen v případě, že
pro jejich financování získá
nečekané dotace či ušetří peníze na jiných stavbách.
„Už z počtu akcí je vidět, že
prioritou jsou spíš drobnější,
menší stavby do pěti milió-

nů korun, mající bezprostřední vliv na zvýšení kvality pitné vody v místních sítích. Je
to v duchu našeho dlouhodobého plánu do roku 2018, který se zaměřuje hlavně na opravy a modernizace technologií
a čerpacích stanic,“ uvedl Antonín Princ. Do roku 2007 se
preferovaly spíš větší rozvojové akce, zaměřené i na budování dálkových vodovodních řadů.

Kvalitní pitná voda je příspěvkem ke zdraví všech obyvatel
vání a rekonstrukce těch současných, stejně jako například
stavby na ochranu před povodněmi. Do této kategorie patří také nezastavování záplavových
území, aby vodě zůstal dostatečný prostor k rozlití při povodních.

Obecně se říká, že pokud jde
o zásobování obyvatel pitnou
vodu, jsou na tom jižní Čechy
poměrně dobře. Souhlasíte nebo ještě vidíte „bílá“ místa?
Statistika říká, že v Jihočeském
kraji bylo v roce 2007 z veřejného vodovodu zásobeno zhruba 91 procent všech obyvatel.
Celorepublikový průměr je kolem 92 procent, přičemž maxi-

mum, 99,7 procenta, vykazuje
Praha. Takže bílá místa máme
a svědčí o nich i zájem jihočeských obcí o dotační programy
a granty zaměřené právě na vodohospodářskou infrastrukturu.
Jaké jsou tedy vaše „vodohospodářské“ priority?
Patří mezi ně především zlepšování vodohospodářské infra-

struktury a zlepšování protipovodňové ochrany. Tedy stavby
nových vodovodů a rekonstrukce a rozšiřování těch stávajících, úpravny vod, vodojemy,
budování nových kanalizací zakončených čističkami, rozšiřo-

Proč právě tyto priority?
Kvalitní pitná voda je příspěvkem ke zdraví obyvatel. Na druhou stranu vypouštění nečištěných odpadních vod negativně
ovlivňuje přírodu. Tedy proto.
V kraji obecný legislativní rámec pro tuto oblast vytváří Plán
rozvoje kraje a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Budete tady prosazovat změny?

Některé starosty obcí, které využívají Fond podpory
investic JVS, jsme oslovili s těmito otázkami:
1. Na jaké akce získané
prostředky využíváte?
2. Proč jste fondu dali
přednost před jinými
formami financování?
Případně: Jak je doplňuje?
3. Jaké máte zkušenosti
s jeho administrací?
Co zlepšit?

Jihočeský radní Karel Vlasák o svých prioritách říká:

Pro mnohé starosty není nový člen rady Jihočeského
kraje Ing. Karel Vlasák (ODS) neznámou tváří. Sám se
totiž dlouho pohyboval v komunální politice, naposledy jako místostarosta Strakonic. V novém vedení kraje
mimo jiné zastřešuje také oblast životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, včetně vodního hospodářství.
To také bylo hlavním tématem našeho rozhovoru.

starostů

Schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území
kraje je skutečně základním
prvkem pro plánování u vodovodů a kanalizací. Změny, zasahující do legislativy, nejsou
chystány.
Asi je zbytečné se ptát, ale přesto: Jak znáte Jihočeský vodárenský svaz? Jaký to je partner
pro spolupráci?
Vzhledem k tomu, že už jsem
dva roky členem dozorčí rady
svazu za Strakonicko, musím
říct, že ho znám... Svaz je jako
partner pro spolupráci v oblasti
vodovodů a kanalizací pro kraj
samozřejmě důležitý.
(Pokračování na straně 2)

Milan Štindl,
starosta, Zlatá Koruna:
1. Na kanalizaci, ČOV
a vodovod
v obci Zlatá
Koruna a na
ČOV Rájov.
2. Rozhodující jsou příznivé podmínky této bezúročné půjčky s desetiletou
splatností a její nenáročná administrativa. Tento finanční zdroj pak doplňujeme prostředky z obecního
rozpočtu a získanou podporou z dotačních zdrojů jako je OPŽP, SR, Jihočeský
kraj.
3. Model nám plně vyhovuje.
(Pokračování na straně 3)
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Loňský rok byl velmi úspěšný. Ekonomicky i investičně
Investice se zdařily

Loňský rok se do historie Jihočeského vodárenského
svazu zapíše jako velmi úspěšný. Hlavně díky efektivnímu hospodaření svaz rok 2008 ukončil se ziskem
přes 43 miliónů korun a vytvořil si tak dobré předpoklady pro hospodaření v letošním roce, poznamenaném globální ekonomickou a finanční krizí.
České Budějovice

,,Výsledek je zhruba o dvacet
miliónů lepší, než jsme plánovali,“ říká Miroslav Král,
ekonomický náměstek ředitele. Rozdíl byl způsoben zejména nižším čerpáním nákladů na
opravy a přeúčtováním části
dotací do výnosů. Výrazně se
na celkovém výsledku projevily ale také vyšší příjmy z nájemného vodárenské soustavy,
které je v porovnání s předchozími lety vyšší.
Ke kladům loňského roku rovněž patří získání téměř 31 miliónů korun z grantů Ministerstva zemědělství, Státního

fondu životního prostředí a Evropské unie. Více než polovina, přes 17 miliónů, připadlo
na výstavbu dálkového vodovodu, kterým se na Jihočeskou
vodárenskou soustavu napojilo
Lomnicko. Zbytek těchto prostředků posloužil k zabezpečení standardů EU ve vodárenské
soustavě.
„Získat jakékoliv dotační peníze není dnes vůbec jednoduché. Je s tím spojeno hodně
pečlivé administrativy a také
je potřeba mít dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování. Proto si každého takového
úspěchu velmi ceníme, a proto
take musím ocenit práci našich

Čerpací stanice Těšovice

zaměstnanců, kteří se dotacím
věnují,” říká ředitel svazu Antonín Princ.

Odběr vody mírně klesl
Jihočeskou
vodárenskou
soustavou loni k zákazníkům
proteklo 19,154 miliónů m 3

pitné vody, zatímco v roce
2007 to bylo 19,453 miliónů metrů krychlových. Drobný pokles jde na úkor stále kvalitnější rozvodné síti,
v níž dochází k nižším ztrátám a také souvisí s úsporami domácností. Výraznější

pokles, zhruba na 18 miliónů
kubíků, se ale očekává letos,
neboť od soustavy se odpojí
Veselí nad Lužnicí a v Hrdějovicích začal v únoru zkušební provoz nové, alternativní úpravny vody pro
České Budějovice.

Zásobování pitnouvodou se
přitom obešlo bez závažnějších komplikací. Znamená to,
že i modernizace a rekonstrukce dvou čerpacích stanic v Hlavatcích a Těšovicích, se povedly. ,,Díky spolupráci investora,
zhotovitelů a zejména provozovatelské společnosti VAK Jižní
Čechy, byly provozní odstávky minimální a běžný spotřebitel je ani nezaznamenal,” uvedl Vladimír Fürth, náměstek pro
provoz a investice.
Jihočeský vodárenský svaz loni
na investice vynaložil celkem
154,4 miliónů korun. Bylo to
o plných 78 miliónů korun víc
než v roce 2007. Vedle už zmíněných oprav čerpacích stanic
a zásobení Třeboňska pitnou
vodou, patřilo mezi nejvýznamnější akce zajištění standardů EU v Jihočeské vodárenské soustavě (dodatečné práce).
Celkem bylo v roce 2008 dokončeno 48 staveb.

Valná hromada rozhodne o přijetí dalších členů Zájem o Fond podpory...
České Budějovice

O vstup do Jihočeského vodárenského svazu projevilo zájem dalších pět obcí:
Hlincova Hora a Mazelov
(Českobudějovicko),
Borovany (Písecko), Číčenice
a Lom (Strakonicko). Dohromady v nich žije zhruba
tisíc obyvatel. V případě, že

jejich přijetí schválí červnová valná hromada svazu, počet jeho členů se tak zvýší na
246. „Zájem obcí o vstup do
vodárenského svazu nás těší.
Potvrzuje to smysluplnost naší práce, kterou je především
péče o jihočeskou vodárenskou soustavu a její rozvoj,“
říká Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu.

Právě připojení obcí na vodárenskou soustavu bývá nejsilnějším argumentem pro vstup
do Jihočeského vodárenského
svazu, což připouštějí i jednotliví starostové. (Jejich názory
přinášíme v připojené anketě).
Obce přitom motivují také výhody, které svaz svým členům
nabízí. Jde například o dlouhodobou, desetiletou bezúročnou půjčku z Fondu pod-

pory investic nebo nevratný
příspěvek až 5000 korun na
jednoho připojeného obyvatele při napojení obce na vodárenskou soustavu.
Vloni se členy svazu staly
dvě obce z Jindřichohradecka Roseč a Polště. Z Jihočeské vodárenské soustavy
zatím odebírá pitnou vodu
více než 350 tisíc obyvatel kraje.

Představitelů obcí, které se chtějí stát členy vodárenského svazu, jsme se zeptali:
1. Co vaši obec motivovalo
k podání přihlášky do
JVS?
2. Co od toho očekáváte?
Ivana Dolejšková,
starostka, Borovany:
1. Když jsem
nastoupila před pěti
lety do úřadu, první co
mi leželo na
stole, byl dopis z inspekce životního
prostředí, která se hlásila na
kontrolu po stížnosti na vytékající splašky a na nedokončenou kanalizaci. Přijeli
a viděli. Obec dostala pokutu a musela rychle vybudovat
kanalizaci zaústěnou do menší čističky. Tehdy začal kolotoč kolem dotací, stavebního
povolení a shánění informací. Vše se podařilo, ale vyřešena je jen třetina vesnice.
Proto jsme se rozhodli dodělat kanalizaci a čističku v celé obci. A protože nemáme
tým úředníků a odborníků jako města a větší obce, jakákoliv rada a pomoc je pro nás
velmi důležitá.
2. Pomocnou ruku při odkanalizování a výstavbě čističky. Do budoucna se nám
nevyhne ani řešení pitné vody, neboť obec nemá vlastní
vodovod. Po zkušenostech

okolních obcí, které sice mají
své vrty, ale také s tím spojené problémy, včetně stoupajících nákladů na úpravu kvality
vody, by u nás asi jednou připadalo v úvahu napojení na
vodárenskou soustavu. Velmi
lákavá je i bezúročná půjčka.
Máme žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV a kdybychom ji získali, čekala by nás
dvaceti procentní spoluúčast.
To je částka, kterou nejsme
schopni pokrýt ze svého rozpočtu a museli bychom ji řešit
půjčkou. Kdyby byla bezúročná od JVS, nemohlo by to dopadnout lépe...

ANKETA
Ing. Karel Fousek,
starosta, Hlincova Hora:
1. Náš vlastní vodárenský
zdroj vody byl naprosto nevyhovující. Nespolehlivé zařízení vykazovalo časté poruchy,
takže třeba při akumulaci došla
voda... O tom, že jeho údržba
byla nákladná, nemluvě. Motivoval nás ale i finanční příspěvek za napojení na vodárenskou soustavu.
2. Očekáváme samozřejmě
kvalitní a stabilní dodávky
odebírané vody a také finanční
podporu za připojení. Chceme
ale také být u dění, posílit vliv
vodárenského svazu a ovlivňovat jeho činnost.

Jaroslav Batysta,
starosta, Lom:

Štěpánka Chudá,
starostka, Mazelov:

1. Nedostatek kvalitní pitné vody.
2. Dostatečnou dodávku kvalitní
pitné vody pro občany naší obce.

1. Hlavní motivací byla problematická kvalita vody
z vrtu v katastru obce. Proto
jsme stáli před rozhodnutím
postavit úpravnu vody nebo se u usedlosti Švamberk
připojit na Jihočeskou vodárenskou soustavu. Podle našeho názoru bude voda ze
soustavy kvalitnější než voda, kterou bychom si upravovali. Dalším argumentem
byly i náklady na provoz
úpravny. Proto jsme se jednoznačně přiklonili k variantě připojení na vodárenskou soustavu.
2. Očekáváme stabilní dodávky kvalitní pitné vody,
vyhovující všem současným
hygienickým předpisům.

Milan Holeček,
starosta, Číčenice
1. Rádi bychom se stali součástí této instituce také kvůli spolupráci na dokončení díla „Vodojem Číčenice”. Ten se začal
připravovat už za minulého režimu a dodnes není hotov.
2. Pevně věříme, že najdeme
podporu při jeho dokončení
a budeme moci požádat odborníky ze svazu o pomoc při vlastní realizaci, případně při revizi
projektové dokumentace. Shrnu-li: tedy, že s pomocí této silné
finanční skupiny se nedokončené dílo společně zrealizuje.

Starosta Hlincovy Hory Karel Fousek

(Dokončení ze strany 1)

Ročně jde zhruba o dvanáct až
čtrnáct miliónů korun. Tato částka se ještě zvyšuje o případné
nevyčerpané prostředky minulých let,“ vysvětluje Miroslav
Král a připomíná, že v takto nastaveném systému hraje důležitou roli disciplína obcí při splácení úvěrů, protože tak do fondu
stále „přitékají“ peníze. A bonus
v podobě odpuštění 2 procent

z půjčky za každý rok, o který je
sjednaná doba půjčky kratší 10
let, je pak jen onou třešničkou
na dortu. O poskytnutí půjčky
rozhoduje představenstvo svazu na základě žádosti obce. Loni
ji získaly například Hatín ve výši 3,7 miliónu korun na dostavbu kanalizace a ČOV, nejvyšší
půjčku, 4,4 milióny korun, pak
získala Lenora na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Kvalitní pitná voda
je příspěvkem ke zdraví
(Dokončení ze strany 1)
Ptám se proto, že stále existují obce, které se potýkají s řešením svých vodohospodářských
problémů. Není tady prostor
pro společný postup?
Obce jsou samostatnými právními subjekty. Některé zásobování vodou a odvádění odpadních vod řeší samy, jiné ve
spolupráci s Jihočeským krajem v podobě krajské účasti ve
formě spolufinancování, případně jsou Jihočeským krajem
podpořeny z jeho grantů. Myslím tedy, že prostor pro společný postup je mezi obcemi a krajem nalezen a řešen.
Jaké prostředky letos vložil
kraj do svých „vodohospodářských“ grantů?
Na grantové programy na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na
granty na ochranu před povodněmi, týkající se obcí do dvou
tisíc obyvatel, vyčlenil kraj 18
miliónů korun. Zájem byl ale
tak velký, sešly se žádosti na
95 miliónů korun, že kraj konečnou sumu zvýšil na 35 miliónů korun.
Dokážete odhadnout, kolik obcí si na ně bude moci při převisu poptávky sáhnout?
Odhaduji, že půjde tak o třetinu

žádostí. Po květnovém jednání
krajského zastupitelstva, to ale
už obce budou vědět přesně.
Na větší projekty kraj vždy využíval státní nebo evropské dotace. Kolik peněz se takto může
letos podařit získat?
Dotace, o nichž mluvíte, jsou
určeny vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací.
Chci ale připomenout, že letos
kraj realizuje z finančních mechanismů EHP/Norska projekt
nazvaný „Operativní systém
dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy
Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní
povodně.” Cílem je provést na
hrázích vodních děl v povodí řeky Lužnice až po soutok
s Nežárkou monitoring souborem geofyzikálních měření za použití nedestruktivních
metod a tento monitoring vyhodnotit.
Až za čtyři roky budete bilancovat svou práci, s čím budete
spokojen?
Myslím, že daleko vhodnější
bude, když výsledky mé práce
budou hodnotit ti, jichž se tato
problematika týká. A budu rád,
když převáží většinový názor,
že vedení kraje udělalo mnoho
pozitivního pro občany a jihočeské obce.
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Rozhovor

Rozhovor s ředitelem JVS Antonínem Princem před valnou hromadou

Vyplácí se nám konzervativní přístup ke správě
volných prostředků a uvážlivost v realizaci investic
bu, rozvoj a investice. V praxi to
třeba znamená, že představenstvo na svých jednáních pravidelně hodnotí finanční situaci
tak, aby bylo možno reagovat na
případná rizika. Tady platí dvojnásobná uvážlivost!

Rok se s rokem sešel a v červnu se opět uskuteční řádná valná hromada Jihočeského vodárenského svazu. Jeho ředitele Antonína Prince jsme proto požádali o rozhovor, během něhož přišla řeč i na
jiná témata.
Za pár dnů se koná valná hromada Jihočeského vodárenského svazu. Není-li to tajemství, jaké bude vaše hlavní
sdělení přítomným starostům
či jejich zástupcům?
Těch sdělení bude víc. Připomeneme si 15 let od zahájení
činnosti JVS jako ekonomického subjektu. Pak tu je standardní shrnutí hospodaření minulého roku, které skončilo
ziskem přes 43 miliónů korun.
To nám mimochodem dovolí,
vzhledem ke zvýšenému zájmu o Fond podpory investic,
navrhnout valné hromadě, aby
do něho schválila mimořádný
příděl 10 miliónů korun. Součástí závěrečné zprávy o hospodaření je i bilance plnění
finančního i investičního plánu a připomenutí hlavních investičních akcí loňského roku.
Včetně zhodnocení jednoho
z největších projektů spolufinancovaného nejen z vlastních
prostředků ale i EU a státu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
Jak hodnotíte vztahy s členskými obcemi a městy? Vyvíjejí
se? Stagnují?
Určitě nestagnují. Představenstvo i dozorčí rada, oba orgány
jsou složené právě ze zástupců měst a obcí, se intenzivně
a důsledně zabývají činností
JVS tak, aby byl jejich společný majetek řádně spravován.
Takže nejen my, zaměstnanci,
ale i další zástupci měst a obcí a svazu s obcemi a městy komunikují. Zpravidla podle jejich územní působnosti. Ale
určitě je v komunikaci co zlepšovat. Přeci jen více než 240
členských obcí neobjedete...
Proto i vydávání našeho zpravodaje je dalším krokem pro
zvýšení informovanosti. K tomu přibudou i nově upravené
webové stránky s novou grafikou a přehlednějším uspořádáním. To by mělo pomoci informovanosti jak samotných obcí,
tak dodavatelů, ucházejících se

o veřejné zakázky našeho investičního plánu.

Máte po ruce konkrétní příklady?
Mám. Zmiňuji je i v úvodním
slově Výroční zprávy za rok
2008. Jde například o projekty s podporou Evropské unie
a českého státu jako je „Zajištění
standardů EU v Jihočeské vodárenské soustavě“. Ten byl řádně,
podle harmonogramu, ukončen,
včetně předložení závěrečné
zprávy. Přesto dosud JVS neobdržel prostřednictvím Státního fondu životního prostředí poslední platbu ve výši několika
miliónů korun.

Valná hromada bude mimo jiné přijímat za členy i dalších
pět obcí. Takže členů už bude 246. To je pro manažera asi
dobrá vizitka, souhlasíte?
Věřím, že valná hromada zvýšený zájem měst a obcí o členství bude akceptovat. Je to podle mého dobrá vizitka všech
orgánů JVS včetně zaměstnaneckého aparátu. Můj manažerský podíl je jen součástí kolektivního rozhodování nejen
orgánů ale celého managementu. Hlavní motivací jsou problémy obcí s kvalitou a kapacitou místních vodárenských
zdrojů a tedy přáním napojit
se na Jihočeskou vodárenskou
soustavu. Těší mě, že tomu pomáhají dlouhodobé systémové kroky svazu, včetně dlouhodobě garantovaného vývoje
ceny vody.
Rozšiřování svazu ale znamená i větší „poptávku“ obcí po
půjčkách a nevratných příspěvcích. Je na to svaz připraven?
To je přesně součást zmíněných
systémových opatření schválených všemi orgány JVS. Byly navrženy tak, aby je obce
a města mohly využívat.
Rostoucí zájem o poskytnutí
půjček z Fondu podpory investic lze přisoudit také řadě úspěšných projektů obcí na obnovu
vodohospodářské infrastruktury. Ne nadarmo se říká, že dobré příklady táhnou. Společně
s vynikající splátkovou disciplínou a finančním zdravím našeho svazu to všechno vyústilo
do návrhu posílit finanční zdroje fondu mimořádně o dalších
10 miliónů korun. Tím by se
mělo uspokojit víc žádostí.
Tyto systémové nástroje podpory však slouží nejen k vodohospodářskému rozvoji měst
a obcí, ale i ke stabilizaci celé vodárenské soustavy. Nebudu zastírat, že mimo jiné slouží

také k akcentaci a posílení významu celé soustavy pro jižní
Čechy. Náš svaz je k tomu připraven nejen finančně, ale i poradenstvím.
Když budete loňský rok bilancovat: co se povedlo? Co se povedlo méně?
Nejlépe za nás hovoří výsledky.
A ty jsou velmi dobré. Nicméně nepodařilo se zcela naplnit
loňský investiční program. Jedním z důvodů bylo, že projektové kapacity v oblasti vodního
hospodářství, jsou zcela přetížené, a proto tady vznikají časové skluzy. Další příčiny plynou z toho, že naplňujeme nový
dlouhodobý plán, kde je celá řada investic v malém finančním
rozsahu. Přitom pro jejich přípravu i realizaci platí zpravidla
stejná pravidla jako pro velké
akce... Pozitivní zato je, že se
nám díky dobré přípravě podařilo ušetřit několik miliónů
korun proti původně rozpočtovaným částkám.To pak posílilo náš zisk.

Jednoznačně ale lze konstatovat, že největším úspěchem je
dokončení náročných projektů Zajištění standardů EU v Jihočeské vodárenské soustavě
a dokončení první etapy projektu Zásobení Třeboňska pitnou vodou, která římovskou vodu dovedla na Lomnicko.
Letošní rok je poznamenaný
ekonomickou recesí. Pocítil to
i Jihočeský vodárenský svaz?
Museli jste měnit své plány, reagovat na novou situaci?
Zatím nikoliv. Nepodceňujeme
současný stav, ale také jej nepřeceňujeme. Pravda, mediální akcelerace krize je dneska
nesporná, všichni jsme se tak
trochu ocitli v kolotoči finančního světa, aniž by mu spotřebitel byl schopen rozumět. Ale
musím říct, že se nám vyplácí
konzervativní přístup ke správě
volných prostředků a uvážlivost
v realizaci investic. Prostě držíme se našeho poslání - řádně
spravovat majetek svazu včetně
financí určených pro jeho údrž-

Mimochodem, mění se podmínky s využíváním „evropských“
peněz?
Praxe ukazuje, že podmínky pro
realizaci projektů se mění i v jejich průběhu a mají především
finanční dopady pro investory. Proto i tady je na místě větší obezřetnost.
Na začátku zpracování žádostí o podporu se projevuje určitá euforie. Najednou je tu možnost připravit pokud možno co
největší projekt a ještě jako žadatelé získáme z Evropy poměrně velké procento potřebných
prostředků. Pak začnou pracovat týmy vybraných odborníků,
jejichž odměna není zanedbatelná. Argumentace, že štěstí přeje připraveným a míra úspěšnosti starostů je přímo úměrná
úspěšnosti v získávání dotací, pak ještě euforii umocňuje.
Trochu se přitom zapomíná na
schopnost splácet závazky vůči dodavatelům či poskytovatelům půjček...
Vlastní realizace totiž často přináší řadu úskalí a je především
finančně náročná. Nejen na toky peněz, ale i na schopnost
ustát prodlevy ve spolufinancování, společně s často měnícími
se podmínkami během realizace.
Zkušenosti vlastní, i řady obcí
a měst, mi jistě dávají za pravdu.
Proto zdůrazňuji velikou míru
uvážlivosti nejen při sestavování veřejných rozpočtů.

Do obcí na Lomnicku už teče pitná voda z Římova
Město Lomnice nad Lužnicí a další okolní obce mají o jednu
starost méně. Už se nemusí trápit s kvalitou pitné vody, protože od začátku dubna odebírají vodu místo z nevyhovujících
místních vrtů z Jihočeské vodárenské soustavy, jejímž hlavním zdrojem je římovská přehrada.
Lomnice nad Lužnicí

,,Zajištění kvalitní pitné vody
bylo mimo jiné limitem pro další rozvoj města,“ říká lomnický
starosta Karel Zvánovec, v němž se nyní staví 28 rodinných
domů a 44 bytových jednotek
a připravuje se i menší průmyslová zóna. Projekt připravovaný

od roku 2007 stál Jihočeský vodárenský svaz zhruba 45 miliónů korun. Stavba byla součástí dlouhodobého investičního
programu a významně ji dotací
podpořilo Ministerstvo zemědělství, část pokryl Jihočeský
kraj a zbytek uhradil z vlastních prostředků Jihočeský vodárenský svaz.

Karel Zvánovec

„V první etapě v úseku od napojení na dálkový řad České
Budějovice-Tábor jižně od Dy-

nína po Záblatí jsme zajistili dodávku pitné vody pro obce Dynín, Lhota u Dynína a Lhotský
Dvůr. Propojením zásobního řadu v Záblatí se skupinovým vodovodem je zabezpečena dodávka kvalitní vody nejen pro
Lomnici nad Lužnicí, ale také Záblatí, Ponědraž a Ponědrážku. V úseku Dynín - Záblatí bylo uloženo litinové potrubí
o průměru 400 milimetrů v délce téměř sedmi kilometrů. Zároveň byly realizovány krátké
zásobní řady pro napojení přilehlých lokalit,“ uvedl Kamil

Rucký, ředitel technických služeb společnosti VAK JČ, která
zajišťuje provoz Jihočeské vodárenské soustavy.
Na první etapu by měla v budoucnu navázat etapa druhá, která by římovskou vodu přivedla
blíž k Třeboni. „Zásobování Třeboňska a města Třeboně kvalitní
pitnou vodou je součástí dlouhodobého investičního plánu Jihočeského vodárenského svazu.
Momentálně probíhá technická
příprava zásobního řadu Záblatí
- Třeboň,“ uvedl náměstek ředitele Vladimír Fürth.

Ptáme se
starostů
(Dokončení ze strany 1)

Mgr. Jaroslava
Krnáková,
starostka, Lenora:
1. Na rekonstrukci ČOV
a dostavbu naší kanalizace.
2. Hlavně pro jednoduché
vyřízení a bezúročnost této půjčky.
3. Jen ty nejlepší - jednoduchost, vstřícnost. Není
co zlepšit.

Jiří Kubík,
starosta, Větřní:
1. Na rekonstrukci páteřního kanálu ve Větřní bezvýkopovou technologií.
2. Hlavní byla absence dotačních titulů v této oblasti. Navíc fond má dobře nastavené podmínky čerpání,
provází ho přehledná a srozumitelná administrace.
3. Skvělé.

Ing. Milan Třebín,
starosta, Rudolfov:
1. Naše město mělo příležitost využít prostředky
z Fondu podpory investic
celkem třikrát. Naposledy v loňském roce. Dvakrát se jednalo o projekt
na výstavbu kanalizace
a jednou to byl projekt na
generální rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
2. Financování z fondu bylo ve všech případech použito na kofinancování města k dotačním
programům.
Vzhledem
k možnosti rozložit splácení půjčky do 10 let není
nutné přistupovat k výrazným cenovým změnám na
vodném či stočném.
3. Mé osobní zkušenosti z administrace žádosti
jsou velmi dobré. Při administraci se správně klade důraz na finanční zdraví
žadatele a na význam projektu. Myslím, že všechny
potenciální žadatele mile
překvapí příjemná dostupnost těchto prostředků.

PhDr. Stanislav Malík,
starosta, Borovany
1. Fond naše město využilo dvakrát. Jednak při stavbě části kanalizace v Trocnově a na novou kanalizaci
v Nadražní ulici.
2. V obou případech šlo
o doplňkový, ale významný zdroj financování, protože
vodohospodářské
stavby jsou velmi nákladné. Půjčka JVS představuje bezkonkurenční nabídku
pro členy svazu z více důvodů : má nulové úročení,
je s ní spojena téměř nulová administrativa, rychle
se vyřídí a navíc lze ještě
získat bonus při předčasném splacení.
3. V dnešních poměrech
je administrativa zázračně jednoduchá, takže není co zlepšovat. Spíše lze
očekávat, že do budoucna
může být také náročnější.

4 strana

Informace

JVS info 3

Jakou vodu pít? Balenou nebo z kohoutku?
středí. PET lahve se nedají recyklovat, jen je umíme znovu
použít. A balená, obyčejná voda musí jet desítky i stovky kilometrů autem do obchodu za
spotřebitelem,“ citovaly Lidové
noviny ekologa Martina Skalského z Arniky.
A restauratéři? Ti se ale jen tak
obecného hladu po balené vodě
nechtějí pustit. Důvod je zřejmý:
nízká pořizovací a vysoká prodejní cena, tvořená stylem podle
pravidla: „Kam až můžu...“

Balená? Nebo z kohoutku? Řeč je samozřejmě o pitné vodě. Ta balená byla původně vymyšlena pro případ nouze, ale dnes je z ní velmi slušný byznys, nad
nímž ale už mnozí, a nejen ekologové, varovně zdvihají prst.
České Budějovice

Výroba obalů (PET lahví) je totiž
náročná na energie a ropu. Kamiony, které balenou vodu vozí křížem krážem po republice, zvyšují
dopravní zátěž, spotřebují spoustu nafty a o zplodinách či následné likvidací obalů, ani nemluvě.
A přitom tatáž voda teče doma
lidem z vodovodních kohoutků
doslova za pár haléřů.
Shrnuto: voda z kohoutku, v případě, že jsou domácnosti napojené na kvalitně provozované
vodárenské soustavy, je k životnímu prostředí mnohem šetrnější. A vyjde zpravidla více než
stokrát levněji než voda balená.
A co víc, je jednou z nejvíc kontrolovaných potravin a s její kvalitou nebývají problémy.

Co ukázal průzkum
To potvrdil i průzkum vodárenských společností, z něhož plyne,
že v Jihočeském kraji je s kvalitou pitné vody spokojeno 80 procent obyvatel, víc než polovina lidí ji označuje dokonce za velice

chutnou. Přesto ale dvě třetiny Jihočechů na pití kupují vodu balenou. Někteří přiznávají, že za ni
měsíčně utratí přes 400 korun.
Přitom jak upozorňuje Jan Jindra ze společnosti VAK Jižní Čechy, voda z vodovodu zcela srovnatelné kvality je vyjde mnohem
levněji: „Je třeba si uvědomit,
že když se nakupuje pitná voda
z veřejného zásobování, tak jeden litr stojí přibližní tři haléře.
Srovnání s balenou vodou je pak
jednoduché. Ta v množství 1,5 litru bude stát kolem 5 korun. Takže je 100 až 150 krát dražší.”
Jak Jan Jindra dodal, voda z vodovodu zpravidla bývá i čerstvější, než voda balená: „Voda
prochází zakrytými prostory bez
vlivu slunečního záření. Tyto parametry se nedají u balené vody
pokaždé dodržet, ne vždy se vypije hned po otevření a může být
i několik dní na slunci.”

Balený luxus
„Balená voda je zbytečný luxus,“
říká ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ. Proto v rodině balenou vodu praktic-

Nejlepší etiketou
je obecní vodovod
ky nekupují a doma, v Českém
Krumlově, věří té z kohoutku.
Také proto, že svaz pro její kvalitu hodně dělá. „V posledních
letech se zaměřujeme na dálkové trasy a modernizaci čerpacích
stanic, aby si voda v potrubích
udržovala stále stejnou kvalitu a byla stejná na začátku, kde
ji pijí třeba v Českých Budějovicích, tak po mnohakilometrové cestě k lidem do Blatné,“ říká.
Právě zvýšenou dopravní zátěž
a náklady spojené s výrobou a likvidací plastových obalu pokládá
Antonín Princ za problémy, které by se neměly přehlížet. I proto se mu líbí snaha vodáren zvýšit prestiž „kohoutkové“ vody.

V Praze takovou kampaň za pití vody z vodovodu rozjela vodárenská společnost Veolia. Kavárnám proto k její propagaci nabízí
zdarma vybavení potřebné k jejímu servírování.

„Kohoutková voda“
do restaurací?
„Trend podpory vody z vodovodu lze pozorovat po celém světě.
Londýn zapojil do kampaně i členy britského parlamentu, v Paříži restaurace servírují designové
karafy,“ vysvětluje mluvčí Veolie Marcela Dvořáková.
Hygienici a ekologové nejsou
proti. „Produkce balených vod
je obrovská zátěž pro životní pro-

„Věřím ale, že si lidé postupně uvědomí, že obyčejná voda
z obecního vodovodu je kvalitní
alternativou k baleným vodám.
Naše voda je perfektní, lepší nebo stejná jako ta balená. Vyhovuje i v tak důležitých ukazatelích,
jako jsou dusičnany či těžké kovy,“ vysvětluje Antonín Princ.
Prostě, jak napsal společenský
časopis Glanc, i když se na obalu
vyjímá pohoří, ledovec nebo pramen, nemusí to ještě nutně znamenat, že stejně „panensky“ bude chutnat i obsah. Pokud s rukou
na peněžence kupujete ty nejlevnější, bezejmenné značky, může
se stát, že si domů přinesete totéž, co vám teče z kohoutku. Jen
mnohonásobně dražší a ještě se
pronesete.

Modernější logo se představilo, na řadě je úprava webu
Možná jste si toho už všimli také. Logo Jihočeského vodárenského svazu zeštíhlelo a prošlo modernizací. Má výraznější barvy i jiný typ písma. Zanedlouho ho budou následovat
i webové stránky svazu, jejichž nová grafická a uživatelsky příjemnější verze se rovněž připravuje. O obě změny se postarala designérka Dagmar Píšová ze studia Grafika design.
České Budějovice

„Bylo velmi pozitivní, že vodárenský svaz cítil stejně jako já,
že logo potřebuje zjednodušit
a „učesat”. Je to ale značka podniku, jeho vizitka, která by měla
být stálá. Proto se jen upravilo,
ne změnilo,“ upozorňuje autorka
a říká, že bylo jasné, že je třeba
zachovat vlnky a název JVS. „To
mě ale nijak neomezovalo v pou-

žití jiného tvaru, kompozice, typu
písma,“ dodává.
Na první pohled je zřejmé, že
„omlazovací kúra“ mu prospěla.
Logo dostalo lepší výraz, je jasné, jednoduché a přitom vychází
v maximální míře z toho původního. „Navíc se stalo i prvním
krokem ke sjednocení vizuálního stylu firmy, na který pak navázaly skládané papírové desky
na pracovní materiály JVS a vše
završí redesign svazového we-

bu. Našim klíčovým úkolem je
sice efektivní správa vodohospodářského majetku našich členů, ale to neznamená, že bychom
nemohli mít modernější tvář, jejímž výrazem je právě logo nebo
web,” říká ekonomický náměstek
Miroslav Král. Webové stránky
budou mít novou tvář. „Grafika
měla být jednoduchá, přehledná,
decentní, ale chtěla jsem, aby byla i něčím zajímavá. Proto se na
deskách objevil jemný podklad-

ní vzor připomínající jakési potrubí. Tento prvek se pak přenesl
na web a měl by spojovat i ostatní materiály. Je to ruční kresba upravená počítačovou grafikou,“ vysvětluje autorka. Forma
„omlazených“ stránek jinak vychází z potřeb JVS. „Větší důraz
dáme na investice, stavby, takže
když se třeba stavební firmy na

našem webu zaregistrují, budou
pak podmínky veřejných soutěží dostávat mailem automaticky
a o soutěži se tak dozvědí okamžitě po jejím vypsání,“ říká Miroslav Král. Uživatelsky příjemnější se webové stránky stanou
i pro členské obce, které zde naleznou všechny potřebné informace nebo pro veřejnost.
„Prezentace firmy je vizitkou toho, že funguje, je svižná, záleží jí
na dobrém jméně, chce, aby si jí
lidé zapamatovali. Tak jako jí zastupují upravení a seriózní lidé,
tak by měl vypadat i její grafický styl. Nikdo z nás přece nemá
kabát v šatníku patnáct let,“ říká
s úsměvem Dagmar Píšová

Představujeme odborníky JVS

Dobré technické řešení musí být i ekonomické
O vodním hospodářství a věcech kolem něho, dokáže
Ing. Jana Hatáková, vodohospodářka Jihočeského vodárenského svazu, vyprávět dlouho. Věnuje se mu celý
život. Nejdříve v Hydroprojektu, později ve Vodovodech
a kanalizacích JČ a poslední léta ve vodárenském svazu.
České Budějovice

Absolventka Stavební fakulty brněnského Vysokého učení technického, obor vodohospodářské
stavby, se na vodárenském svazu stará hlavně o vodohospodářskou databázi, investiční záměry
a dotace pro investiční výstavbu.
Vyřešit problém už pomohla nejedné obci. V poslední době se
třeba věnovala Předoticím a jejich napojení na Jihočeskou vodárenskou soustavu.

„Základem je dobrý projekt. Od
toho se všechno odvíjí. Tedy
i investiční nebo později provozní náklady. To každému kladu na srdce,“ říká.
„V Předoticích sice měli vlastní zdroje vody, ale pochopili, že po napojení na soustavu jim odpadnou všechny
starosti, spojené s provozováním vlastního zdroje a kontrolami hygieniků. Každé dobré
technické řešení, ale musí být
i ekonomické. Tím se předejde možným problémům, kte-

ré pak přinášejí svízel a trápení,“ říká.
S dotacemi je to podobné. Aby
obce měly šance státní nebo krajské peníze získat, musejí nejdříve bezchybně zvládnout nezbytnou agendu.
„Má-li s tím člověk zkušenosti,
není ani třístupňová žádost, kterou třeba vyžaduje Ministerstvo

Potkáváte se s nimi
zemědělství, tak náročná. Klíčové je mít pro projekt, územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro
mě je přitom podstatné, aby každý starosta nebo starostka, s nimiž spolupracuji, věci porozuměli. Aby ji měli možnost dobře
zvážit, a pak se rozhodli. Proto

žádné řešení nenutím. Pro konečný výsledek je takový přístup
vždycky lepší,“ poznamenává.
Státní dotace zpravidla pokrývají 60 procent nákladů zamýšlené
investice, pomáhá Krajský úřad
(asi deseti procenty), ale obec
musí mít připravené vlastní fi-

nanční prostředky nejen na realizaci, ale i na neinvestiční činnost
- například projekty, inženýrskou
činnost. Dál pak už záleží, jak říká Jana Hatáková, na šikovnosti
každé obce, zda jí v jejím snažení pomohou i poslanci či senátoři z volebního obvodu. U „kraje“ je zase rozhodující, na jakém
stupni v žebříčku vodohospodářských problémů jižních Čech, se
problémy dané obce zase nacházejí. Přestože většina profesních
přání se Janě Hatákové už splnila, jedno ještě má. Zajistit kvalitní „římovskou“ vodu i pro obyvatele Českých Velenic, pro něž
je zdrojem pitné vody ta z pískoven. „Zatím to je asi spíš sen. Ale
třeba se jednou naplní. Pomohlo
by to nejen městu, ale také rozvoji celého pohraničí,“ dodává.
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V Hatíně loni
řešili dvě akce
Hatín

V roce 2008 se v Hatíně sešly dvě vodárenské akce.
Jednou bylo připojení našeho lokálního vodovodu
na Jihočeskou vodárenskou
soustavu. Místní zdroje stačily jen mimo letní sezónu.
V prázdninových měsících,
kdy je v naší rekreační oblasti víc návštěvníků, pravidelně voda docházela. Navíc výroba vody z místních
zdrojů byla i nákladná a nespolehlivá, protože ne vždy
se podařilo železo z naší
vody odstranit. Právě stavba propojovacího vodovodu
mezi obcemi Roseč a Stajka, dlouhého necelý kilometr, byla postavena s podporou dotace Jihočeského kraje
a s pomocí Fondu podpory
investic JVS.
Druhou akcí je výstavba kanalizace a ČOV pro vesnice Hatín a Stajka, kde žije
350 ekvivalentních obyvatel.
Obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci z Operačního programu, který
spravuje Ministerstvo životního prostředí. Abychom
měli prostředky na spoluúčast, která je v tomto programu jenom 10 procent, požádali jsme o pomoc znovu
Jihočeský vodárenský svaz.
Bylo nám vyhověno, a proto
mohla tato akce začít. Vzhledem k tomu, že přísun prostředků ze Státního fondu
životního prostředí je administrativně složitý a hlavně
celý proces trvá dlouho, je
stavba zatím placena z našetřených prostředků obce
a také z prostředků JVS. Díky tomu stavba úspěšně pokračuje a pravděpodobně se
dodrží původní termín dokončení, který je na podzim
2009. Bez podpory Jihočeského vodárenského svazu by
to nebylo možné.
Důvod, proč jsme o finanční podporu obou akcí požádali Jihočeský vodárenský
svaz a jeho Fond podpory
investic, je jasný. Jde o bezúročnou dlouhodobou půjčku nebo dokonce o nevratný příspěvek. Žádný peněžní
ústav takové podmínky nenabízí. Z takové solidarity
by si měly vzít příklad i jiné
státní a profesní organizace.
Zkušenosti s administrací
jsou ty nejlepší. Jednoduchá
žádost, kterou posuzuje několik skutečných odborníků,
zasvěcených do vodohospodářské problematiky celého kraje a jednotlivých obcí.
Rozhodnutí je rychlé. Převod prostředků na účet žadatele je bezodkladně po uzavření smlouvy. Vyhodnocení
akce je jednoduché. Důvěra
pracovníků Jihočeského vodárenského svazu pramení
z toho, že sami většinou v samosprávě pracovali nebo s ní
spolupracovali profesně. Vědí proto, že problémy obcí je
třeba řešit rychle a jednoduše. Obce to velmi oceňují.
Ing. Jiří Boček, starosta
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