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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Revokace usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011 ve věci zajištění Rekonstrukce a
modernizace Úpravny vody Plzeň (dále jen ÚV) pro zajištění zákonem a normami
požadovaných parametrů zpracovávané vody pro obyvatele města Plzně a dalších obcí
zásobovaných z této úpravny.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Nutnost zadat veřejné zakázky malého rozsahu vyplývá z časových důvodů. Termín
vypracování uzpůsobení technické části DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a
zpracování žádosti o dotaci z OPŽP (Operační program Životní prostředí) se váže na termín
podání Plné žádosti o dotaci, který určil donátor Řídící výbor OPŽP dne 16. 12. 2011 na
termín 1. 1. až 29. 2. 2012. Jelikož je potřeba plnou žádost odevzdat již v termínu 29. 2. 2012,
bylo bezpodmínečně nutné vybrat zpracovatele uzpůsobení technické části DUR v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu, a to výzvou třem uchazečům, a stejně tak i zpracovatele
žádosti o dotaci z OPŽP. Z tohoto důvodu musel Útvar koordinace evropských projektů, p.o.,
administrátor projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň na základě usnesení
RMP (č. 1356 ze dne 27. 10. 2011) a ZMP (č. 540 ze dne 10. 11. 2011), vyzvat uchazeče
k podání nabídek již 16. prosince 2011v případě první veřejné zakázky malého rozsahu a 22.
prosince 2011 v případě druhé veřejné zakázky malého roszahu. Tento postup byl schválen
VZVZ dne 4. 1. 2012.
Vzhledem k časovým důvodům uvedeným výše, je nutné uvedené činnosti vyjmout z
původní veřejné zakázky a tedy dochází i ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
3.

Předpokládaný cílový stav

Zajištění včasného zpracování žádosti o dotaci z OPŽP a vypracování uzpůsobení
technické části DUR v řádném termínu stanoveném Řídícím výborem OPŽP.
4.

Navrhované varianty řešení

Schválit revokaci usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011 ve věci zajištění
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň.
5.

Doporučená varianta řešení

Je navrhována pouze jedna varianta řešení dle návrhu usnesení.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

V rámci Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů bude pro rok 2012
vytvořena blokace ve výši 86 mil. Kč na:
 přípravu podkladů pro podání žádosti na dotaci dle bodu II/1 tohoto usnesení ve
výši max. 6 mil. Kč, s tím, že blokace bude uvolněna, pokud bude vypsána výzva
na projekty z prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní z oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody;
 zpracování projektové dokumentaci v úrovni tendrové dokumentace dle bodu II/2
tohoto usnesení ve výši 80 mil Kč s tím, že blokace bude uvolněna po vydání
registračního listu OPŽP na projekt města Plzně z prioritní osy 1 Zlepšování
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vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní z oblasti podpory 1.2
Zlepšení jakosti pitné vody;
Pro samotné podání žádosti je nutné zajistit finanční krytí nákladů spojených
s realizací projektu v předpokládané výši cca 360 mil.Kč na kofinancování projektu a dále ve
výši cca 86 mil. Kč na předfinancování projektu. V této chvíli se jeví jako
nejpravděpodobnější zdroj na financování projektu prodej zbytného majetku či úvěr EIB.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů

Vzhledem k časové tísni při realizaci tohoto stěžejního projektu pro město Plzeň je
nutné maximálně zkrátit všechny administrativní termíny, aby bylo možné projekt vůbec
realizovat v časovém rámci požadovaném pravidly poskytované dotace z EU.
Odpovědní pracovníci vycházejí z dříve přijatého usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11.
2011.
8.
Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnes ení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011 , Rekonstrukce a modernizace Úpravny
vody Plzeň
Usnes ení RMP č. 1356 ze dne 27. 10. 2011 , Rekonstrukce a modernizace Úpravny
vody Plzeň
Usnes ení ZMP č. 325 ze dne 17. 6. 2004, Priorit y vodohospodářsk ých staveb
města Plzně
Usnes ení ZPK č. 52 ze dne 22. 2. 2005, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje
Usnes ení ZMP č. 428 ze dne 7. 9. 2006, Generel zásobování měst a Plzně
pitnou vodou
Usnes ení ZMP č.116 ze dne 10. 4. 2008, Pověření ÚKEP přípravou podání
žádosti o dot aci na Úpravnu vod y Plzeň
Usnes ení RMP č. 1015 ze dne 2. 7. 2009 , Nav ýšení cen y vodného
Usnes ení ZMP č 439 ze dne 1. 9. 2011, Strategické zám ěr y rozvoje měst a
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

