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1. Jaká byla výše ceny, vysoutěžená firmou ASIO na rekonstrukci ČOV? 

2. Jaká byla cena díla dle uzavřené smlouvy a zda obsahovala ustanovení o jejím možném navýšení, 
pokud ano, v jaké výši a za jakých podmínek? 

3. Jaké byly celkové vícenáklady hrazené jak městem, tak i TS (na jednom ze zasedání ZM informoval 
ředitel TS, že museli vynaložit cca 0,5 mil. Kč na posílení elektroinstalace)? 

4. Kdy byla ČOV uvedena do zkušebního provozu, příp. zkolaudována? 

Ve zdůvodnění pro zastupitele ve prospěch této membránové technologie argumentoval ředitel TS také tím, že 
vyčištěná odpadní voda bude tak čistá, že ji bude moci prodávat firmám, zabývajícími se údržbou zeleně či postřikem 

ulic. Kolik m3 takto vyčištěné vody bylo tedy za dobu fungování ČOV cca prodáno a jaká byla výše tržeb pro TS? 
 
 

1 -    Nabídková cena společnosti ASIO, spol. s r.o. činila 51.748.089,-  Kč bez DPH. 
2 -     Cena díla dle uzavřené smlouvy činila částku 51.748.089,- Kč bez DPH, v souladu s nabídkou. Smlouva 
obsahovala ustanovení, že případné vícepráce, nezahrnuté v ceně díla, které byly upraveny dodatkem ke smlouvě, 
budou fakturovány samostatnou fakturou. Vícepráce při realizaci stavby nebyly. 
3 -   bylo provedeno pouze doplnění trafostanice pro ČOV.  Ano tam se jednalo  o  náklad  celkem 390.000,- Kč bez 
DPH 
4 – ČOV  byla  po  dokončení  díla  uvedena  do  zkušebního  provozu  v 9 2015. Provoz  ve zkušebním provozu  zatím 
stále  probíhá.   
5 -  membránová  separace kalu  na tomto  způsobu  technologie  skutečně  dosahuje  velmi  nízkých  hodnot  tzv. NL / 
nerozpuštěných  látek/  na odtoku  do  recipientu.  V tomto ohledu je vypouštěná voda z ČOV plně v  souladu 
 s projektem.  Prodej vyčištěné vody pro další účely je legislativně poměrně komplikovaný. TS Hostivice s tím počítají, 
nicméně nelze tento prodej realizovat dříve, než bude ČOV kolaudována po dokončení zkušebního provozu.  
 
PS: veškeré informace jsou k dohledání na našich stánkách: www.ts.hostivice.cz 
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