
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
15. Zastupi te lstva města

konaného dne 8.3.2021

Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního 
infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku

Zastupitelstvu města je, v návaznosti na jednání orgánů SVK Žďársko, předkládán návrh souhlasit s převedením 
ČOV Nové Město na Moravě jako dlouhodobého majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen i 
svazek) z místního infrastrukturního majetku svazku do společného infrastrukturního majetku svazku. 

§ 84 odst. 2) písm. e) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města souhlasí
v souladu s čl. 4, bod 4.5. platných Stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko z 11.6. 2020, se změnou 
dlouhodobého majetku ČOV Nové Město na Moravě v účetní hodnotě 133.599.732,-Kč  (specifikovaného v 
příloze příloze č. 1 materiálu) z místního infrastrukturního majetku Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko na společný infrastrukturní majetek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor investic doporučuje schválit navržené usnesení.
Odbor SMM - provedena právní kontrola předloženého návrhu.
ZM č. 8 konané dne 22.2.2016 
RM č. 36 konaná dne 15.2.2021 doporučila předložený materiál. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dlouhodobý majetek ČOV Nové Město na Moravě je blíže specifikován v 
příloze č.1 tohoto materiálu. Jeho účetní hodnota v evidenci majetku 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko představuje hodnotu 
133.599.732,-Kč. Dosud je evidován jako místní infrastrukturní majetek, 
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přestože se svým charakterem jedná spíše o společný infrastrukturní 
majetek (viz. platné stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko v příloze tohoto materiálu) - ČOV NMNM slouží a bude 
sloužit i v budoucnu více než jedné obci (nyní slouží NMNM a Nové Vsi u 
Nového Města na Moravě, v budoucnu se plánuje s napojením např. obce 
Radňovice). Převod tohoto majetku z místního do společného na jedné 
straně znamená, že při případném vystoupení obce ze svazku nebo při 
zániku svazku nepřísluší této obci vypořádací podíl z tohoto společného 
majetku (viz. čl. 7.1 stanov), na druhou stranu dle platných zásad 
investiční politiky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (viz. příloha 
tohoto materiálu) nese investice do společného infrastrukturního majetku 
(např. rekonstrukce, intenzifikace) v celém rozsahu SVK Žďársko, na 
rozdíl od místního majetku, kde má obec povinnost přispívat částkou min. 
30% z celkového investičního nákladu stavby (viz. čl. II odst. 2) a odst. 3 
zásad investiční politiky SVK). 

Záměr města dle ust. § 39 zákona o obcích (přestože se nejedná o 
majetek města ale o majetek SVK Žďársko) byl z důvodů právní jistoty 
zveřejněn na úřední desce MěÚ NMNM ve lhůtě 9.2. - 26.2.2021.

Tento návrh byl projednán na 36. jednání RM dne 15.2.2021 - viz. 
usnesení č. 13/36/RM/2021 v příloze tohoto materiálu. Rada města 
doporučila Zastupitelstvu města schválit navržené usnesení.

Pozn.:
Tuto problematiku již projednávalo Zastupitelstvo města NMNM č. 8 dne 
22.2.2016 v rámci projednávání návrhu nových stanov Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko a přijalo k ní usnesení č. 20/8/ZM/2016 (viz. příloha 
tohoto materiálu), kdy uložilo starostovi města požádat SVK Žďársko o 
upřesnění rozčlenění majetku SVK Žďársko mezi společný a místní 
infrastrukturní majetek.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 Specifikace majetku ČOV NMNM (Veřejná)
Příloha - Stanovy SVK Žďársko (Veřejná)
Příloha - Zásady investiční politiky SVK Žďársko (Veřejná)
Příloha - Usnesení ZM č. 20/8/ZM/2016 (Veřejná)
Příloha - Usnesení RM dne 15.3.2021 (Veřejná)
Příloha - Pracovní návrh podmínek převodů majetku k projednání v 
orgánech SVK (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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