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věc: „Vyjádření k jednotlivým bodům vzešlých z pracovní porady Svazku dne
29.11.2015“
Vážený pane předsedo,
požádal jste, na základě zprávy, kterou jste na Svazek obdržel dne 28. 11. 2015 a
následně projednal na pracovní poradě Svazku dne 29. 11. 2015, za účasti všech starostů
o písemné vyjádření k následujícím bodům, která vzešly z pracovní porady:
1.

Dle Vašeho závěrečného vyjádření předmětné zprávy "Žádost bez provedení
technických a ekonomických úprav nelze podat - bude automaticky zamítnuta"
Vás tímto žádáme o návrh variantní koncepce, které by stávající projekt, tj. 4
členské obce, přizpůsobily podmínkám budoucí VÝZVY OPŽP Prioritní osa 1:
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
Odpověď P. Augustin :
1) Technické úpravy v rámci nových podmínek a hodnotících indikátorů v
rámci aktuálních pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020
ze dne 14.10.2015 jsou nezbytné pro pokračování projektu. S ohledem na již
zpracovanou projektovou dokumentaci a splnění rámce nových hodnotících
indikátorů navrhujeme tato variantní řešení:
- stávají vyhotovenou projektovou dokumentaci technicky a inženýrsky pouze
rozčlenit na Skupinový projekt – Svazek Antonín Dvořák. Projektová dokumentace
by se mněl skládat v členění podprojektů – technicky možných do členění
jednotlivých obcí svazku umožňující řešení ze stávající centrální ČOV na 2 až 4
menší ČOV příslušné k jednotlivým obcím. Přepokládáme že v případě tohoto
technického řešení dojde nepochybně k snížení délky kanalizačních
přivaděčů/snížení celkové rozpočtové ceny díla/snížení finanční spoluúčasti
jednotlivých obcí/ splnění hodnotícího indikátoru :Technická kvalita projektu.
Náš návrh musí technicky posoudit projektant ve všech možných variantách změny
.Návrh od projektanta bude zaslán dle jeho vyjádření v samostatné zprávě v
termínu do 15. 12. 2015 . Vypracovaný technický návrh bude obsahovat i
požadované ekonomické aspekty.Navrhovaná technická řešení vč. přizpůsobení
k hodnotícím indikátorům budeme s projektantem konzultovat.

IČO / DIČ:

25853449 /
CZ25853449

Bankovní spojení:

KB a.s.
107-5027390267/0100

Strana

1
(celkem 4)

Zakázka číslo:

001 – V0002

Naše značka:

Ro 44 / 2015

A. Z. A. P. spol. s r.o.

2) Ekonomické indikátory v rámci pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP
2014-2020
-Upozornění v rámci prokazování Bonity žadatele a zajištění vlastních zdrojů
Spolu s žádostí o podporu žadatel (jednotlivé členské obce svazku) musí prokázat
schopnost zajistit spolufinancování projektu a také skutečnost, že nenaplňuje
vylučovací ekonomická kritéria. V případě, že bude zjištěno, že žadatel (obec/svazek
obcí) podal žádost o podporu i přesto, že naplňuje vylučovací ekonomické kritérium,
bude projekt nedoporučen ke schválení výběrovou komisí. Pokud bude před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace zjištěno, že žadatel v době podání žádosti o podporu
naplňoval vylučovací ekonomické kritérium a uvedl tak v žádosti nepravdivé údaje
nebo není schopen zajistit spolufinancování projektu (doložit vlastní zdroje), nebude
RoPD vydáno. Požadavek na výši spolufinancování bez technických úprav
projektu je uveden v zpracované tabulce, rozložen na jednotlivé obce svazku příloze odpovědí ,, Bonita žadatele a zajištění vlastních zdrojů
vč.
dofinancování,,

2.

Dle zaslaného rozpočtu, viz příloha, Vás žádám o vysvětlení následujících
položek ze strany 2. rozpočtu:

2.1 Položka 2-1-1 D 2.1 Gravitační kanalizace - Modřovice - Kde je v Modřovicích
gravitační kanalizace dle SP?
Odpověď p.Rozsíval(projektant):
Při rozdělování celkového rozpočtu díla na podíly jednotlivých účastníků došlo
k omylu, kdy celá stoka AD (ležící na katastru Narysova) byla omylem přiřazena o
k.ú. Modřovice. Celá suma 2,707403 musí být tedy odečtena z podílu Modřovic a
připočtena do podílu Narysova. Tento přesun nemá žádný dopad na celkové
náklady akce. Za pochybení se omlouváme a chybu v co nejkratším termínu
odstraníme.

2.2

Položka 2-2-2 D2.2 Tlaková kanalizace Narysov - Můžete upřesnit rozsah v
"metrech" tlakové kanalizace dle SP?
Odpověď p. Rozsíval(projektant):
D50 – 517,160 m, D63 – 581,60 m = 1098,760 m = 4785,- Kč / m

2.3

Položka 2-2-3 D2.2 Tlaková kanalizace Třebsko - Můžete upřesnit rozsah v
"metrech" tlakové kanalizace dle SP? - Cena je neúměrně vysoká oproti
Narysovu.
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Odpověď p.Rozsíval(projektant):
D50 – 135,910 m, D75 – 464,530 m, D90 – 535,320 m = 1135,760 m = 4150,- Kč / m
Jednotková cena je díky příznivější geologii nižší než v části Narysov
3.
Jsou ceny rozpočtu stanoveny podle URS II/2015? Dá se hrubě odhadnout
cena realizace?
Odpověď p.Rozsíval(projektant):
Ano, ceny jsou v souladu s platnou legislativou kalkulovány v cenové úrovni URS
II/2015. Cena realizace, tedy cena, vzešlá ze soutěže na zhotovitele stavby, bývá
obvykle odlišná od rozpočtové ceny, avšak její odhad stanovit nelze, soutěžní cena
závisí na mnoha faktorech a jakýkoliv odhad, zde nyní uvedený by byl pouhou
spekulací.
Kanalizační přípojky - veřejná část.

4.

4.1 Byl v době, kdy se smluvně připravovala cena za PD této části již rozpočet
"uznatelných nákladů"?
Odpověď p. Rozsíval(projektant):
V době nabídkového řízení na PD kanalizačních přípojek konečná verze rozpočtu
díla, právě s ohledem na nutnost zpracovat náklady na přípojky, zpracována nebyla.
4.2 Pokud ano, proč jsme museli přípravy PD k projektu, původně domluvené jako
neuznatelné náklady, náhle zrychlit, abychom to stihli do dotace, když nakonec
jsou přípojky jako neuznatelné? Toto se nevědělo?
Odpověď p.Rozsíval:
Přípojky, tedy jejich veřejné části, jsou stále uznatelnými náklady z pohledu
financování akce ze SFŽP. Důvodem přeřazení oddílu “Kanalizační přípojky“ do
neuznatelných nákladů jsou celkové aspekty financování díla, nikoliv tedy dotační
pravidla SFŽP.

4.3

S tím souvisí i otázka PD kanalizačních přípojek - tlakových. Dle smlouvy s Ing.
Rozsívalem, čl. III odst. 2 (znění: "Dokumentace bude řešit stavbu veřejných
částí kanalizačních přípojek v rozsahu dle individuálních výsledků stavebně
technického průzkumu nemovitostí s umístěním kontrolní čistící šachtice či
tlakové čerpací stanice v technicky vhodném místě.") máme dostat PD včetně
tlakových čerpacích stanic v technicky vhodném místě, ale toto dle pochopení
nebude, proč?
Odpověď p.Rozsíval (projektant):
Dokumentace PD tlakových ČS bude dodána později, neboť objekty, umístěné na
soukromých pozemcích nepodléhají nutnosti vydání ÚR.
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Lze očekávat jiné podmínky budoucích výzev?

5.

Odpověď P.Augustin :
Podmínky přidělování podpory jsou v zásadě pro období 2014 - 2020 stanoveny v
pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP v souladu se schváleným
Programový dokumentem OPŽP pro období 2014-2020 . Avšak dílčí změny
podmínek jsou vždy v každé výzvě upraveny odlišně, a to předpokládáme v závislosti
na aktuálních podmínkách stavu financí v operačním programu ,zásadní ale změnu
podmínek např. ve výši poskytované dotace, změny hodnotících indikátorů
nelze tedy očekávat . Plánované vyhlášení další výzvy na podporu kanalizací a
ČOV je plánováno na 15.09.2016.
...............................................
Pavel Augustin
manažer projektu
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