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VáZenú pane starosto,

obecnë vzato je volba zpüsobu a modelu provozování a posouzeníjeho piípadné vhodnosti zcela na uváãení
piíjemce dotace a nenív mé kompetenci ani odpovëdnosti to ðinit za ného. U kaãdého piípadu je provozní situace
rÛzná,je tËeba ji posoudit individuálnë a nelze aplikovat nëjaké obecné závëry a doporuðení.

Alespoñ z mnè dostupn'ich informacío situaci ale osobné shledávám toto nové ie5ení zpúsobu provozování a

zapojení se do tohoto regionálního projektu jako velice piínosné, ekonomiõtëjðí a efektivnèj5í. Jednak to mëstu
piiná5í potenciál optimalizace a sníZení nezbytnrich provozních nákladü, vypl'ivajícíz úspornéjSího hospodaÍení a

rovnomérnéj5í dëlby zdrojü pii provozování vët5í oblastí vètSím provozovatelem. V iadè druhé je tímto plánovanri m

zprisobem provozování snáze a v podstaté bez starostí zajistitelné splnëní právních a oborovrich legislativních
povinností jako napi. kaãdoroðnítvorba a dokládání evidencí, správa ði plnëní plánu obnovy a pÍedev5ím agenda

spojená s cenotvorbou. Se kterou se pak následnë a neoddëlitelnë pojí i naplnëní závazkû vyplfvajících z pravidel
poskytnutídotace a poÍadavkü za úðelem pravideln'ich kontrol monitoringu ze strany Fondu. V iadé tietí se pak
vlastník infrastruktury zbavuje dalSích povinnostívypl'ivajících ze správy majetku, je tedy pak pouze piíjemcem
nájemného a samotná zodpovëdnost nejen za fádné a zákonné provozování, ale piedevSím za údribu svèieného
majetku je pak plné delegována na provozovatele. Stejné tak nese na bedrech provozovatel i podnikatelské riziko,
vypl'ivající napiíklad z nenaplnëní oðekávan'ich objemü dodávané/odvádèné vody, nebo z düvodu v'ikyvü cen
materiálü, energií atp. a samoziejmë také nese riziko v'ibëru poplatkú a piípadn'ich pohledávek.

Lze prakticky jiä konstatovat, äe tímto plánovan,im krokem - uzaviením provozní smlouvy - mésto Nov'i Knín splní
v5echny formální piedpoklady pro to, aby uä reálnë do5lo k zajiSténí provozovánív tzv. vlastnickém modelu skrze
méstem spoluvlastnénou provozní spoleënost. Drãím tedy realizaci a dokonðenítohoto procesu palce.

V návaznosti na toto by mëlo téZ dojít i k adminístraci této zmëny v právních dokumentech na stranë Fondu, aby
byla adekvátnë upravena textace podmínek provozování. Nejvhodnëj5í samoziejmë je o tuto úpravu poiádat
s dostateðn,im piedstihem, protoäe i na naSístranë to obnáðí urðité úkony a tvorbu dokumentü, piedkládan'ich ke

schválení na Ministerstvo 2ivotního prostiedíðR, ¡akoäto iídícímu orgánu dotaðního programu. Jde tedy i o nèjak'i
ðas na provedení této zmèny. Apeluji tedy na uëinëní pokroku v realizaci této zmény, aby mohlo dojít i k posunu na

stranë administrace projektu.
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