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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody Plzeň“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 10. 4. 2008 usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 116 byl Útvar koordinace
evropských projektů města Plzně, p.o. pověřen přípravou žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.
V říjnu 2011 obdrželo město Plzeň informaci o volných finančních prostředcích a
o možném vypsání výzvy na podání žádosti o dotaci na vodohospodářské projekty
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Dne 22. 3. 2012 Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 97 schválilo podání žádosti o
dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní, v ose 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.
XXXIV. výzva Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena dne 2. 2. 2012 a
termín pro podání žádostí je 20. 04. 2012. Nezbytnou přílohou podání žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí pro vodohopodářské projekty je dokumentce pro
územní rozhodnutí s platným územním rozhodnutím. Podání žádosti o dotaci se uskutečnilo
dne 6. 4. 2012.
Pro tyto účely uzavřelo město Plzeň se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (dále jen
Vodárna) smlouvu o využití Vodárnou již zpracované projektové dokumentace pro územní
řízení a jejím následném odkupu do vlastnictví města Plzně. Jelikož se nyní smluvní strany
dohodly uzavřít konečnou smlouvu v poněkud odlišném znění, dochází současně ke zrušení
původní smlouvy.
Projektová dokumentace v rámci smlouvy o postoupení licence a souvisejících práv
obsahuje dokumentaci pro územní rozhodnutí Úpravny vody Plzeň II, Úpravny vody Plzeň III
a dokumentaci k průzkumným pracím. Celková částka je stanovena ve výši 21.748.543,- Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 7. 11. 2013 svým usnesením č. 544 přijetí dotace
v maximální výši 659.937.940,47 Kč.
V současné době je ukončena fyzická realizace akce Rekonstrukce a modernizace úpravny
vody Plzeň s tím, že od 1. 9. 2015 začal běžet zkušební provoz. Kolaudace akce se
předpokládá k 31. 3. 2016 a předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 6.
2016.
3. Předpokládaný cílový stav
Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody Plzeň“.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz. bod II. tohoto usnesení.
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6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Finanční prostředky na nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu
akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 26.316 tis. Kč budou
blokovány ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Následně budou při
sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 zapracovány do rozpočtu KP-projekty ÚKEP na rok
2016.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení - ukládací část.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 116 ze dne 10. 4. 2008;
Usnesení RMP č. 1356 ze dne 27. 10. 2011;
Usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011;
Usnesení ZMP č. 4 ze dne 19. 01. 2012;
Usnesení ZMP č. 97 ze dne 22. 03. 2012;
Usnesení ZMP č. 57 ze dne 21. 02. 2013;
Usnesení ZMP č. 105 ze dne 21. 3. 2013;
Usnesení ZMP č. 544 ze dne 7. 11. 2013;
Usnesení RMP č. 81 ze dne 19. 01. 2012;
Usnesení RMP č. 385 ze dne 08. 03. 2012;
Usnesení RMP č. 149 ze dne 21. 02. 2013;
Usnesení RMP č. 161 ze dne 28. 02. 2013;
Usnesení RMP č. 281 ze dne 11. 04. 2014;
Usnesení RMP č. 981 ze dne 04. 09. 2014;
Usnesení RMP č. 438 ze dne 30. 04. 2015;
Usnesení RMP č. 737 ze dne 25. 06. 2015;

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10.

Přílohy

č. 1 - Smlouva o postoupení licence a souvisejících práv
č. 2 - Podlicenční smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy
č. 3 - Informace k nákupu projektové dokumentace

