Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
„Kuřim – odkanalizování ulice Hybešova“ – souhlas s nepřijetím dotace
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:
Účel poskytnutí podpory:
Prioritní osy:
Registrační číslo projektu:
Akceptační číslo projektu:

Dobudování kanalizace v obci Kuřim, kraj Jihomoravský
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní (FS)
CZ.1.02/1.1.00/12.15614
12130791

Na projekt „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ byla podána žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí (dále OPŽP), prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodí. Tato dotace ve výši 4.537.155 Kč z Evropské unie a 266.891 Kč ze Státního
fondu životního prostředí (dále SFŽP) byla městu přislíbena. Podmínkou pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě kterých bude dotace proplacena, je
doložení smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, a to do 12 měsíců od vydání Registračního listu,
tedy do 22. 5. 2014.
Do této doby musí být odevzdány veškeré další podklady požadované SFŽP k podpisu smlouvy o
dotaci. Lhůtu k odevzdání podkladů lze teoreticky po schválení projektovým manažerem SFŽP
prodloužit v případě závažných důvodů 2x pouze o 6 měsíců v celkovém součtu a to podle fáze
realizace projektu.
Programové období končí 31. 12. 2015. Do této doby musí být celý projekt zrealizován a
profinancován. Poslední žádost o platbu lze podat max. do konce listopadu 2015.
Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury město nesplňuje podmínky požadované
poskytovatelem dotace, které jsou obsaženy v dokumentu - Metodika pro žadatele. Pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí žadatel doložit dokument prokazující ukončení „nájemní a
provozní smlouvy“ se stávajícím provozovatelem ze dne 24. 4. 2002 ve znění dodatků (dále jen
„smlouva“) a vyhlásit koncesní řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Toto
výběrové řízení je časově (cca 1,5 roku) a finančně velmi náročné (cca 1 000 000,- Kč).
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Stávající smlouvu není reálné v termínu požadovaném poskytovatelem dotace ukončit, neboť
výpovědní lhůta činí dle smlouvy 5 let. Dle sdělení zástupců provozovatele nepřistoupí společnost na
dohodu o ukončení smlouvy v kratší lhůtě.
Dále bylo při jednáních se zástupci provozovatele o ukončení smlouvy dosaženo úspěchu ve zvýšení
nájemného ze současných 6.600.000 Kč na 7.700.000 Kč. K jiné dohodě doposud nedošlo.
Nově uzavřenou smlouvu by měl žadatel předložit SFŽP nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu
infrastruktury spolufinancované v rámci OPŽP, nebo do konce lhůty pro ukončení projektu formou
Závěrečného vyhodnocení akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle toho, co nastane
dříve.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na výši dotace, cca 20% z celkových předpokládaných
nákladů, doporučujeme zastupitelstvu města Kuřimi dotaci na tuto akci odmítnout a projekt hradit
výhradně z prostředků města.

Návrh na usnesení:
ZM s o u h l a s í s nepřijetím dotace na akci „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“ (registrační
číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15614) z prostředků Operačního programu životního prostředí, ve
výši 4.537.155 Kč z Evropské unie a 266.891 Kč ze Státního fondu životního prostředí.
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)
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