ZMP 7. 11. 2013 – ÚKEP/2
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.2 – Zlepšení
jakosti pitné vody, na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012 a ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012
Útvar koordinace evropských projektů p. o. začal připravovat podklady pro zpracování a
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 1 –
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.2 –
Zlepšení jakosti pitné vody za účelem realizace akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody Plzeň“. Žádost byla podána dne 4. dubna 2012 na Státní fond životního prostředí ČR
v Plzni.
Dne 5. 8. 2013 byla uzavřena smlouva s akciovou společností SMP CZ, zhotovitelem
stavebních objektů, a následně dne 14. 8. 2013 došlo k předání staveniště. Plánované
ukončení realizace akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň je naplánované
k 31. 3. 2016. K tomuto datu by mělo být vydané kolaudační rozhodnutí.
Celkové náklady akce jsou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
1.091.103.293,09 Kč včetně DPH. Celková dotace uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
je ve výši 659.937.940,- Kč bez DPH, z tohoto dotace Fondu soudržnosti ve výši
623.274.722,- Kč bez DPH a spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR ve
výši 36.663.219,- Kč bez DPH.
Dne 18. 10. 2013 obdrželo město Plzeň Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu
č. 12126311 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, viz. přílohy tohoto usnesení.
3.

Předpokládaný cílový stav
Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 –
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory
1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody, na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody Plzeň“ dle bodu II návrhu usnesení

4.

Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.

5.

Doporučená varianta řešení
Viz. bod II. tohoto usnesení.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Již pro samotné podání žádosti bylo nutné zajistit finanční krytí podílu města na
realizaci projektu v předpokládané výši cca 300 mil. Kč bez DPH. Tato částka byla účelově
blokována v rámci rozpočtu Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů schváleným
usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
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Financování projektu v letech 2013 – 2015 vč. DPH bude tedy kryto z rozpočtu Fondu
MP pro kofinancování dotovaných projektů s předpokladem průběžného příjmu z dotace.
Částky v letech 2012 (39 mil. Kč) a 2013 (47 mil. Kč) obsahují prostředky FKD určené na
projekty již zapracované v rozpočtech příslušných let v celkovém objemu 86 mil. Kč. V roce
2013 je očekávané čerpání prostředků na realizaci stavby ve výši 17 mil. Kč. Usn. ZMP č. 57
ze dne 21. 2. 2013 byly uvolněny prostředky z FKD na realizaci stavby ve výši 2 mil. Kč. Do
konce roku bude předložen do orgánů návrh na uvolnění prostředků na realizaci stavby ve
výši 15 mil. Kč z FKD. Financování v letech 2014 a 2015 bude zapracováno v rámci návrhu
rozpočtu na rok 2014 a výhledu na rok 2015.
v mil. Kč

Předpokl. výdaje v letech
vč. DPH
Předpokl. příjmy z dotace
Rozdíl (spolufinancování
vč. DPH)

7.

2012

2013
39

-

39

2014
64

-

64

-

2015

Suma

753

239

1 095

514

146

660

239

-

93

-

435

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovní k ů
Viz návrh usnesení - ukládací část.

8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011;
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 19. 1. 2012;
Usnesení RMP č. 81 ze dne 19. 1. 2012;
Usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012;
Usnesení ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012;
Usnesení ZMP č. 105 ze dne 21. 3. 2013.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10.

Přílohy
Příloha č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody Plzeň“;
Příloha č. 2: Smlouva č. 12126311 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.
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