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ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 17/2/2019
ze dne 27. 6. 2019

k dalšímu postupu ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informace o výsledcích šetření v terénu v obci Zdiby ve věci ověření počtu
nemovitostí připojitelných na nově budovanou kanalizaci v souladu s podmínkami
dotačního titulu Ministerstva životního prostředí ČR (Program 11531 – Operační
program životního prostředí 2014-2020, Identifikační číslo dotace:
115D312010338) uvedené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 –Rekapitulace počtu
nemovitostí připojitelných na nově budovanou kanalizaci akce Rozšíření kanalizace
Zdiby – 2.část, které jsou přílohou tohoto usnesení.

II. Pověřuje
starostku a 1. a 2. místostartostkou obce Zdiby k jednání s poskytovatelem dotace
Ministerstva životního prostředí ČR, útvarem Odborem ochrany vod SFŽP ČR ve věci
úpravy indikátorů dotace - Program 11531 – Operační program životního prostředí
2014-2020, Identifikační číslo dotace: 115D312010338, při zachování stávajícího
rozsahu kanalizace.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Ing. Kateřina Kolářová, místostarostka obce

Provede:

starostka
2. místostarostka

Projednáno s:
Na vědomí:

-

Přílohy:

důvodová zpráva
Příloha č. 1 –Rekapitulace počtu nemovitostí připojitelných na nově budovanou
kanalizaci akce Rozšíření kanalizace Zdiby – 2.část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 17/2/2019
1) Výsledky šetření v terénu a dokladování indikátoru dotace (počet EO)
a. V období měsíců března až června 2019 byl proveden průzkum v terénu v lokalitách
probíhající či budoucí realizace výstavby kanalizace s cílem ověření počtu nemovitostí,
a následně stanovení počtu EO, který je jedním z indikátorů při vyhodnocení dotace.
Data z tohoto šetření jsou evidována v celkové tabulce nemovitostí, které je možno na
nově budovanou kanalizaci napojit. Viz Příloha č. 1, sloupec C.
b. Předchozí vedení obce Zdiby výše uvedené šetření pro 2. etapu nerealizovalo
a v podkladech k tomuto projektu, ani v žádosti o dotaci nebyl uveden vlastní výpočet
indikátoru „Počet EO“. Šetřením mezi jednotlivými účastníky projektu (projektant,
pověřený zastupitel za obec, správce kanalizace, administrátor dotace) bylo zjištěno, že
takovýto výpočet nebyl součástí projektové dokumentace, ani podkladů pro žádost
o dotaci. Proto jsme se obrátili na projektanta, jako odborně způsobilou osobu, aby
tento výpočet dodatečně provedl.
c. Současně jsme ověřili s poskytovatelem dotace, že pro výpočet indikátoru EO nemá
zpracovanou závaznou metodiku.
2) Jednání s poskytovatelem dotace o úpravě indikátoru
V návaznosti na tyto informace navrhujeme jednat s poskytovatelem dotace
o případné možnosti úpravy tohoto indikátoru.
3) Další informace o průběhu realizace díla
a. Vícenáklady Etapy 1 – přeložka vodovodu
V ulici Dolní byla během přípravných prací shledána kolize plánované trasy kanalizace
s vedením vysokého napětí. Po vyhodnocení provedených sond technickým dozorem
investora bylo zejména z časového hlediska a z důvodu významně náročnějšího
postupu při přeložce vysokého napětí, doporučeno posunout trasu kanalizace
a současně vodovodního řadu. Projektant následně řešil úpravu projektu v této části
včetně výkazu výměr, a to včetně nákladů na náhradní zásobování obyvatel
suchovodem, jelikož realizace prací bude trvat déle než 1 měsíc. Po tak dlouhou dobu
není možné provádět náhradní zásobování cisternami.
b. Veřejné části přípojek v Etapě 1 a části Etapy 2
Původní vedení obce nastavilo dotační projekt takovým způsobem, že veřejné části
přípojek ve všech lokalitách Etapy 1 a části lokalit Etapy 2 výstavby kanalizace nebyly
zahrnuty ani v projektu, ani v dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že v komunikacích je
vedeno velké množství infrastruktury, považujeme za naprosto neakceptovatelné
z hlediska obce, aby tyto zásahy byly prováděny individuálními stavebníky. Hrozí riziko
poškození sítí neodborným zásahem, riziko poškození zdraví při neodborných zemních
pracech, riziko dlouhodobého otevření komunikace a v konečném důsledku také
poškození skladby komunikace, a v neposlední řadě také riziko krácení dotace
z důvodu krátkého termínu pro vyhodnocení naplnění indikátorů dotace, pro které je
existence přípojek zcela klíčová. Jedná o rozsah prací v hodnotě cca 5 mil Kč bez DPH,
které nejsou zahrnuty ani v předmětu díla, ani v dotaci a momentálně ani v rozpočtu
obce pro rok 2019.
c. Rozsah projektu – doplnění chybějících částí
V rámci přípravy projektu předchozím vedením obce nebyly v projektu zahrnuty ulice
Zapadlá a část ulice Horní. Na provedení prací předložil Zhotovitel cenovou nabídku celkově se jedná o navýšení ceny díla o 850.545,41 Kč bez DPH. Tyto části v důsledku
původního nezahrnutí do projektu opět nebyly zahrnuty ani do dotačního titulu ani
rozpočtu obce. Evidujeme obdobně také 3 nemovitosti v ulici Na Ladech.

