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Návrh do jednání Zastupitelstva obce – předat každému členu zastupitelstva obce Branov 

  

 
 

Návrh 
členů zastupitelstva obce Branov p. Ladislava Zikmunda, p. Ing. Karla 

Skleničky, p. Petra Zelenky k provedení odborného – znaleckého 
posouzení investičního záměru obce  
projektu: „Kanalizace a ČOV Branov“ 

 
 
 
     Téměř 10 let je v obci připravována potřebná investiční akce – Kanalizace a ČOV Branov. V současné 
době je celý projekt v administrativním řízení ke schválení dotačních prostředků. Projekt představuje sám o 
sobě hodnotu 25 500 000 Kč bez DPH. K tomu je nezbytné předpokládat cca 10 %  víceprací (investor i 
zhotovitel je v uvedeném rozsahu dříve správně předpokládal). Náklady víceprací , kdy jejich předpoklad byl 
dán hodnotou cca 9,97 % z ceny díla, což představuje další náklady, cca nejméně ve výši 2 550 000 Kč 
Cena projektu bez DPH tak ve skutečnosti dosáhne na celkem cca:  28 050 000,- Kč. Samotné DPH pak 
představuje částku přes 5  890 500 Kč. K tomu je nutno přičíst náklady TDI ve výši 530 000 Kč + DPH 
celkem 641 300,- Kč.  Projekt tak v základních nákladech pro realizaci představuje částku nejméně 
celkem 34 581 800 Kč.   
 
Předpoklad dotací:  
     Dotace EÚ: 7 544 433,18 Kč, Národní podpora SR ČR: 1 331 370,57 Kč. To vše kráceno o 5 %. - 443 
790,18 Kč. V důsledku toho se jeví Dotace SFŽP v celkové výši jen cca 8 432 013 Kč.  Dotace Mze 
předpoklad cca 12 660 000 Kč. Dotace kraj cca 5 000 000 Kč. Dotace celkem cca 26 092 013 Kč.  
 
Potřebné vlastní zdroje obce jsou nutné nejméně ve výši cca 8 489 787 ,- Kč. (úvěr). + dluhová 
služba, úroky, tedy cca 9 000 000,- Kč 
 

 

     Jako zastupitelé OZ konstatujeme, že ekonomika projektu a financování není dostatečně objasněna a 
nikdo nemůže dnes aspoň s předpokládanou jistotu vyvrátit rizika realizace projektu pro rozpočet obce. 
Nejsou žádná opatření k řešení té částí dotací od EU, kde je nevyšší nebezpečí vrácení dotace při 
sebemenším pochybení procesu výstavby a realizace včetně ošetření doby udržitelnosti cca 10 let.  
 
     Pro záměr projektu ČOV a kanalizace Branov by pro každého odpovědného člena našeho zastupitelstva 
obce mělo platit, že rozhodovat o realizaci projektu je možné jen za skutečných znalostí všech 
ekonomických a investičních parametrů, účetního stavu. Rozpočet obce, jakákoliv investice a to co z této 
investice vzejde, je majetkem obce. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími 
zájmy. Člen zastupitelstva obce musí vždy, zejména při rozhodování o tak mimořádném investičním záměru 
jednat v souladu s legislativou a s péčí řádného hospodáře, s vědomím, že jedná odpovědně, čestně, že 
vykonal vše proto, aby vyloučil možná rizika. Bez znalosti všech parametrů, výhod a rizik, bez znalosti 
ekonomiky investice nemůže nikdo odpovědně s čistým svědomím o věci rozpočtově řádně rozhodnout. To 
se ale stalo. 

 

     Žádáme, navrhujeme, aby záměr celého projektu byl ihned bezodkladně řádně podroben odbornému 
auditnímu investičnímu posouzení ekonomických rizik ze všech hledisek studie proveditelnosti a to odborně 
příslušnou specializovanou nezávislou organizací. Jménem svým a v zastoupení mnohých občanů obce 
Branov, volební strany, za kterou jsme byli do OZ zvoleni.  

 



Vyjadřujeme stanovisko, že projekt nelze bez provedení auditního investičního posouzení ekonomických 
rizik ze všech hledisek studie proveditelnosti realizovat. V opačném případě, nejen v případě jakéhokoliv 
selhání projektu, bez znalosti věci vystavujeme obec do budoucna na mnoho let nepříznivému 
ekonomickému stavu a vážným důsledkům hlubokého zadlužení. Bez ověření se dopustíme přecenění 
vlastních schopností spoluúčasti a dalších rizik hrozí, že ti co nastoupí po nás, nebudou schopni včas hradit 
své závazky. K projektu ČOV chybí řádné odborné zdůvodnění návrhu, fundovaná oponentura a odborné 
posouzení projektu zejména pak podrobné ekonomické posouzení projektu k rozpočtu obce, vývoji nákladů 
atd.   

Za dané situace a stavu celého projektu, neznalosti ekonomiky a rizik, nemůžeme bez posouzení rizik za 
realizaci projektu převzít zastupitelskou a tím i právní odpovědnost a proto žádáme a předkládáme náš 
návrh na usnesení.  Oslovujeme i Vás ostatní v zastupitelstvu obce, abyste se k našemu návrhu připojili.  
Navrhujeme Vám také to, že o tom, zdali má být projekt za daného stavu skutečně spuštěn a realizován, by 
mělo rozhodnout nové zastupitelstvo obce, které vzejde z podzimních komunálních voleb v r. 2018. Neměli 
bychom na sklonku svého funkčního období rozhodovat o tak vysokých závazcích bez toho, že nemáme 
žádné záruky o tom, že tyto rizika buď neexistují, jsou případně malé a naše rozpočtová obecní ekonomika 
to zvládne a nebude zatížená na tolik, aby umožnila financovat i další potřeby rozvoje a života obce.  ČOV v 
malé obci není a nebude výdělečným podnikem, její provoz rozhodně nebude generovat zisk v takové výši, 
aby kryl potřebné náklady, úvěry a úroky.  Nikdo z Vás to ve skutečnosti neví o naznačených rizikách nic.  

Navrhujeme toto usnesení: 

1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  

Provést posouzení ekonomických rizik ze všech hledisek studie proveditelnosti investičního projektu 
– ČOV a kanalizace Branov a to prostřednictvím odborně specializované nezávislé instituce.  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

Zastupitelům obce p. Josefu Pavlíčkovi, místostarostovi obce a Ing. Karlu Skleničkovi prověřit 
zajištění odborné specializované instituce k provedení auditu a předběžně konzultovat podmínky 
provedení auditu a podat správu s návrhy a dalším postupu starostovi obce k dalšímu rozhodnutí.  

T: do 30. 4. 2018 

 

   Vážení kolegové, svým návrhem není projekt ohrožen, ale z hlediska zákona nemůžeme a nechceme 
převzít odpovědnost za některá ukvapená, nedomyšlená a nedopracovaná hlediska tohoto nejdůležitějšího 
investičního záměru v novodobé historii obce. Nechceme, aby nás kdokoliv v budoucnosti označoval za Ty, 
kteří nesou odpovědnost za případné vážné dopady a neúměrné zadlužení obce. Kvůli tomu jsme do 
zastupitelstva nekandidovali a kvůli tomu nám lidé hlas nedali. Nechceme se zpronevěřit slibu člena 
zastupitelstva. Každý máme své svědomí a odpovědnost. Je na každém z Vás jak se ke své odpovědnosti 
zastupitele obce postavíte. Pokud nebude projekt mít dostatečné ekonomické krytí, nebude představovat 
neúměrnou a přehnanou zátěž pro rozpočet a budoucnost obce, pokud nebudou jasná rizika a variantní 
řešení, pak se jedná o neodpovědné dobrodružství a rozhodování za každou cenu. Za takovou situaci 
odmítáme nést jakoukoliv odpovědnost. V zastupitelstvu obce je obviněný jeden, ten, který nás vždy 
ujišťoval, že je vše v pořádku. Zjevně není.  Svou možnou neodpovědností nelze vyloučit, že při naplnění 
případných, zatím oprávněných obav a rizik, bychom mohli v budoucnu také čelit možné trestněprávní 
odpovědnosti i my všichni ostatní, kteří takovému stavu budeme vědomě nápomocni. Nechceme zadluženou 
obec za každou cenu.  V mnohých malých obcích v ČR chybí  ČOV zejména v obcích při velkých tocích. 
Tyto další malé obce také měli možnost takto připravit investiční záměry, ale nešli do toho právě proto, že 
podmínky podpory státu nejsou pro malé obce k těmto investicím příznivé. Dluhová past a rizika jsou příliš 
velké a překračují rozumné možné případné zadlužení, nutné k zajištění vlastní spoluúčasti. Nenechme se 
vtáhnout do této situace.  

 

 

Ladislav Zikmund       Ing. Karel  Sklenička         Petra Zelenka 
 
 
V Branově dne 12. března 2018 


