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1.03 Uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska -
výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“ 
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění:  
Město Varnsdorf vede v současné době jednání se společností Severočeská vodárenská 
společnost a.s. Teplice ve věci zlepšení nevyhovujícího stavu vodohospodářské infrastruktury 
v lokalitě obytné zástavby v ul. A. Jiráska. 
Stávající jednotná kanalizace v ul. A. Jiráska je v technickém stavu neumožňujícím další 
dlouhodobé provozování. Společnost SVS a.s. Teplice, která je vlastníkem této části 
vodohospodářské infrastruktury, má zpracován investiční záměr rekonstrukce kanalizace pro 
odvod splaškových vod z přilehlých nemovitostí. Vlastníci nemovitostí v ul. A. Jiráska dále 
požadují stavbu nového vodovodu z důvodu nevyhovující kvality vody z vlastních studní 
(možný vliv technického stavu splaškové kanalizace). Projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby vodovodu v ul. Jiráskova má město Varnsdorf již k dispozici.  Pro zajištění 
odvodu dešťových vod z komunikace byla na společném jednání se zástupci spol. SVS a.s. a 
SČVK a.s. navržena varianta dostavba nové dešťové kanalizace v rámci rekonstrukce stávající 
jednotné kanalizace. 
V rozpočtu města pro r. 2018 jsou zařazeny prostředky pro stavbu dešťové kanalizace, která 
bude investicí a následně majetkem města. Dále jsou zde zařazeny prostředky pro stavbu 
vodovodu, kterou bude investovat město Varnsdorf, a která bude po dokončení převedena do 
majetku SVS a.s. Teplice podle schválených zásad o nabývání staveb vodohospodářské 
infrastruktury do majetku SVS a.s. od akcionářů. Společnost SVS a.s. má stavbu 
„Rekonstrukce splaškové kanalizace“ zařazenou v investičním plánu pro r. 2019. V případě 
uzavření předkládané „Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby“ bude možné 
realizovat výše uvedené stavby koordinovaně v r. 2018, kdy výběr zhotovitele, realizaci 
staveb a jejich financování zajistí město Varnsdorf. Společnost SVS a.s. uhradí městu finanční 
příspěvek ve výši skutečných realizačních nákladů rekonstrukce splaškové kanalizace, a to do 
30 dnů od jejího dokončení. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska – výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a 
rekonstrukce splaškové kanalizace“, která bude provedena v r. 2018.  
 
 
Příloha:  Návrh smlouvy o spolupráci   
 
 
 
 
 


