Žádost ze dne 15. 2. 2022 pod č.j. Čep/00291/2022
Obecní úřad Čeperka obdržel dne 15. 2. 2022 Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Obsah žádosti:
Žadatel se tímto v souladu s § 4 odst. 1 a § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) obrací na obec Čeperka, jako na povinný subjekt a žádá, aby mu byly poskytnuty následující informace a související dokumenty:
1. Žádáme o poskytnutí kopie platné a účinné smlouvy o provozování vodovodu a
splaškové kanalizace v obci Čeperka.
2. Jaká výše nájemného z užívání vodohospodářské infrastruktury byla inkasována obcí
Čeperka v letech 2019, 2020 a 2021?
3. Jaká výše investic byla vynaložena na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí Čeperka v letech 2019, 2020 a 2021? Jaké konkrétní činnosti obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury byly obcí Čeperka v uvedeném období realizovány?
4. Žádáme o poskytnutí kopií smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli, na jejichž základě byla
realizována obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí Čeperka v letech 2019,
2020 a 2021.
5. Žádáme o sdělení, zda byly vůči jednotlivým zhotovitelům realizujícím práce obnovy a
rozvoje vodohospodářské infrastruktury ze strany obce Čeperka uplatňovány nároky ze
záruky za vady? Pokud ano, žádáme o sdělení, jaké záruční vady se vyskytly, kdy byly
notifikovány (kdy byly uplatněny nároky ze záruky za vady) a zda a kdy byly vady odstraněny, případně zda byl zhotovitelem poskytnut jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.
6. Uveďte celkový počet přípojných míst vodovodu v obci Čeperka. Uveďte celkový počet
přípojných míst kanalizace v obci Čeperka.
7. Je vodohospodářská infrastruktura v majetku obce pojištěna? Pokud ano, žádáme o zaslání kopie
předmětné pojistné smlouvy a poskytnutí informace, jaká výše pojistného byla
uhrazena v letech 2019, 2020, 2021, zda vznikla v letech 2019, 2020 a 2021 nějaká pojistná událost a
jaká byla výše plnění poskytnutého pojišťovnou.
8. Uveďte, jaké poruchy či jiné mimořádné události se vyskytly na systému kanalizace a čistírně odpadních vad v roce 2021 (datum vzniku, doba po kterou trval závadný stav, datum
odstranění poruchy či mimořádné události).
9. Jaký je smluvní vztah obce s panem Františkem Šromem? Jaká je jeho měsíční odměna
vyplácená z rozpočtu obce? Žádáme o poskytnutí kopie uvedené smlouvy.
10. Kdo je správcem Facebookové stránky „Čeperka v televizi“ a jaká je jeho měsíční odměna?
11. Kdo je správcem Youtube kanálu „Čeperka v televizi“? Kdo videa zde nahraná pořizuje a
jakým způsobem jsou ošetřena práva související práva duševního vlastnictví (licenční
odměna apod.).
12. Jaký je měsíční příjem z reklam na Youtube kanálu „Čeperka v televizi“.

13. Kým a kdy byly pořízeny fotografie na webových stránkách obce? Jaká byla licenční odměna za
tyto fotografie?
Předem děkuji za včasné vyřízení naší žádosti
Jsem s pozdravem
Odpověď:

Obec Čeperka obdržela dne 15. 2. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Obec Čeperka tímto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu
k informacím poskytuje následující informace k jednotlivým bodům žádosti:
1. Žádáme o poskytnutí kopie platné a účinné smlouvy o provozování vodovodu a
splaškové kanalizace v obci Čeperka.
Obec Čeperka k dnešnímu datu neeviduje žádnou platnou a účinnou smlouvu o provozování
vodohospodářské infrastruktury. Infrastrukturní majetek ve vlastnictví obce byl vložen do
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice,
a to na základě odsouhlasení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s., dne 23. 5. 2019. Tento majetek byl vložen nepeněžitými vklady.
Kanalizaci provozuje obec Čeperka na základě schváleného provozního řádu. Jako vlastník a
provozovatel kanalizace obec uzavírá smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
s jednotlivými odběrateli. V příloze zasíláme znění standardizované smlouvy.

2. Jaká výše nájemného z užívání vodohospodářské infrastruktury byla inkasována obcí
Čeperka v letech 2019, 2020 a 2021?
Viz výše bod 1. Vodovod v obci Čeperka v současnosti provozuje společnost Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice. Obec Čeperka v letech 20192021 neinkasovala žádné nájemné z užívání vodohospodářské infrastruktury.

3. Jaká výše investic byla vynaložena na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
obcí Čeperka v letech 2019, 2020 a 2021? Jaké konkrétní činnosti obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury byly obcí Čeperka v uvedeném období realizovány?
V letech 2019–2021 byly v obci Čeperka realizovány následující činnosti obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury:
Rok 2019
5. 3. 2019 RECPROJEKT s.r.o. PD intenzifikace ČOV Čeperka - 385 990 Kč
29. 4. 2019 Odpady XL čištění ČOV, VS jímky a česle - 49 450 Kč
15. 4. 2019 Vacuum Global,s.r.o., monitoring podtlakových šachet - 85 880 Kč
7. 5. 2019 Vacuum Global,s.r.o.,obnova řídících jednotek 100 ks - 405 955 Kč
13. 5. 2019 Vacuum Global,s.r.o.,obnova ventilů 5 ks - 166 550 Kč
11. 6. 2019 Vacuum Global,s.r.o.,obnova řídících jednotek 100 ks - 360 943 Kč
8. 10. 2019 Vacuum Global,s.r.o. obnova ventilů 5 ks - 166 550 Kč
29. 10. 2019 Bush Vaccum, s.r.o. generální oprava vývěvy VS - 33 061 Kč
7. 11. 2019 Vacuum Global,s.r.o., obnova řídících jednotek 100 ks - 360 943 Kč
Celkem 2 015 322 Kč

Rok 2020
29. 4. 2020 Odpady XL čištění ČOV, VS jímky a česle - 37 950 Kč
10. 6. 2020 Bush Vaccum,s.r.o.,generální oprava vývěvy VS - 46 752,31 Kč
14. 7. 2020 Vacuum Global,s.r.o.,výměna čidla VS - 17 942 Kč
16. 7. 2020 Vacuum Global,s.r.o. obnova ventilů 5 ks - 166 340 Kč
Celkem 268 984,31 Kč
Rok 2021
23. 4. 2021 Vacuum Global,s.r.o.,obnova řídících jednotek 10 ks - 47 359 Kč
27. 9. 2021 FONTANA R, s.r.o. nové česle ČOV - 269 225 Kč
5. 10. 2021 Odpady XL čištění ČOV, VS jímky a česle - 53 900 Kč
8. 12. 2021 SILEKTRO, s.r.o. motorgenerátor vakuová stanice - 538 450 Kč
23. 4. 2021 Vacuum Global,s.r.o. obnova řídících jednotek 11 ks - 54 571 Kč
Celkem 963 505 Kč

4. Žádáme o poskytnutí kopií smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli, na jejichž základě
byla realizována obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí Čeperka v
letech 2019, 2020 a 2021.
V příloze zasíláme smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Čeperka se společnostmi
RECPROJEKT s.r.o., FONTANA R, s.r.o., a SILEKTRO, s.r.o. Ostatní práce byly
realizovány na základě objednávek se stálými dodavateli.

5. Žádáme o sdělení, zda byly vůči jednotlivým zhotovitelům realizujícím práce obnovy a
rozvoje vodohospodářské infrastruktury ze strany obce Čeperka uplatňovány nároky
ze záruky za vady? Pokud ano, žádáme o sdělení, jaké záruční vady se vyskytly, kdy
byly notifikovány (kdy byly uplatněny nároky ze záruky za vady) a zda a kdy byly vady
odstraněny, případně zda byl zhotovitelem poskytnut jiný nárok z titulu odpovědnosti
za vady.
Veškeré práce byly provedeny řádně, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, proto obec nemusela
uplatňovat vůči jednotlivým zhotovitelům žádné nároky.

6. Uveďte celkový počet přípojných míst vodovodu v obci Čeperka. Uveďte celkový počet
přípojných míst kanalizace v obci Čeperka.
Celkový počet přípojných míst vodovodu není obci Čeperka znám, neboť provozovatelem
vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02
Pardubice.
Na splaškovou kanalizaci obce Čeperka je ke dni 17. 2. 2022 připojeno celkem 457
odběrných míst.

7. Je vodohospodářská infrastruktura v majetku obce pojištěna? Pokud ano, žádáme o
zaslání kopie předmětné pojistné smlouvy a poskytnutí informace, jaká výše
pojistného byla uhrazena v letech 2019, 2020, 2021, zda vznikla v letech 2019, 2020 a
2021 nějaká pojistná událost a jaká byla výše plnění poskytnutého pojišťovnou.
Ano, předmětná infrastruktura je pojištěna, kopii pojistné smlouvy se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., zasíláme v příloze. V průběhu let 2019–2021 bylo obcí za každý rok
uhrazeno pojistné ve shodné výši 74 916 Kč.
V tomto období vznikla jedna pojistná událost, a to odcizení řídící jednotky v hodnotě 32 826
Kč v ulici Dvořákova č. p. 343, k níž došlo dne 18. 12. 2019. Po odečtení spoluúčasti bylo
obci pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění ve výši 31 827 Kč.

8. Uveďte, jaké poruchy či jiné mimořádné události se vyskytly na systému kanalizace a
čistírně odpadních vad v roce 2021 (datum vzniku, doba, po kterou trval závadný stav,
datum odstranění poruchy či mimořádné události).
V roce 2021 byly zaznamenány pouze běžné poruchy na domovních šachtách způsobené
především neodbornou manipulací vlastníků jednotlivých odběrných míst nebo závady na
gravitačních domovních přípojkách u jednotlivých odběratelů. Veškeré poruchy byly
odstraněny v souladu s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod.

9. Jaký je smluvní vztah obce s panem Františkem Šromem? Jaká je jeho měsíční odměna
vyplácená z rozpočtu obce? Žádáme o poskytnutí kopie uvedené smlouvy.
Obec Čeperka nemá žádný smluvní vztah s panem Františkem Šromem.

10. Kdo je správcem Facebookové stránky „Čeperka v televizi“ a jaká je jeho měsíční
odměna?
Správcem stránky „Čeperka v televizi“ je obec Čeperka. Žádná měsíční odměna za správu
této stránky není vyplácena.

11. Kdo je správcem Youtube kanálu „Čeperka v televizi“? Kdo videa zde nahraná pořizuje
a jakým způsobem jsou ošetřena práva související práva duševního vlastnictví
(licenční odměna apod.).
Správcem kanálu „Čeperka v televizi“ je obec Čeperka, která také zajišťuje pořízení zde
zveřejněných videí. Práva duševního vlastnictví jsou zajištěna v souladu s platnými právními
předpisy, zejména s ustanoveními § 88 a § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy
v rámci bezúplatné zákonné licence úřední a bezúplatné zákonné licence umělecké a
zpravodajské. Ačkoli podle těchto ustanovení lze podobiznu nebo zvukový či obrazový
záznam pořídit nebo použít přiměřeným způsobem ke stanoveným účelům i bez svolení
člověka, obec se vždy snaží získat souhlas dotčených osob s pořízením záznamu a jeho
použitím pro účely zpravodajského kanálu „Čeperka v televizi“.

12. Jaký je měsíční příjem z reklam na Youtube kanálu „Čeperka v televizi“.
Obec Čeperka nemá žádný příjem z reklam na Youtube kanálu „Čeperka v televizi“.
13. Kým a kdy byly pořízeny fotografie na webových stránkách obce? Jaká byla licenční
odměna za tyto fotografie?
Fotografie zveřejněné na stránkách obce pořídili zastupitelé nebo zaměstnanci obce bez
nároku na odměnu. Fotografie byly pořízeny v rámci jednotlivých události na nich
zachycených (např. vítaní občánků v květnu 2021 apod.).
S pozdravem
Kristina Vosáhlová
starostka obce Čeperka
Přílohy:
- Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod
- Smlouvy o dílo (RECPROJEKT s.r.o., FONTANA R, s.r.o., SILEKTRO, s.r.o.)
- Pojistná smlouva (z důvodu omezení kapacity DS, Vám bude pojistná smlouva zaslána
samostatně DZ)

