Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

14

Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Studie vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi – návrhová část
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - cenová nabídka

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Jedním ze zásadních trendů v oblasti životního prostředí celosvětově je celkové oteplování Země,
které se projevuje nepříznivými trendy také v České republice a městě Kuřimi. Dochází ke zvyšování
průměrných i maximálních teplot na území města, změnám ve vodním koloběhu, nižším srážkám,
snížení úrovně spodní vody, vysychání místních vodotečí a nádrží, častějším prudkým dešťům
doprovázeným dalšími meteorologickými jevy (prudký vítr, kroupy apod.). Situace v této oblasti se
dostala do takového stádia, že je nutno se jí urychleně a systematicky zabývat.
Problematika vodního hospodářství zasahuje do mnoha oblastí, počínaje zásobováním vodou, přes
odkanalizování a čištění použité vody, zemědělské hospodaření, protipovodňová opatření atd. Situaci
v jednotlivých segmentech vodního hospodářství v Kuřimi stručně popisuje dokument Vodní režim
města Kuřim a související aspekty. Na nutnost změn v hospodaření s vodou na katastru města
upozorňuje rovněž dopis Ing. Antonína Tůmy, náměstka generálního ředitele společnosti Povodí
Moravy (vizte příspěvek p. starosty Rady města Kuřimi ze dne 24.07.2019 č. usn. 343/2019.
Vzhledem k tomu, že se problematika hospodaření s vodou netýká pouze území města Kuřimi a nelze
ji řešit pouze na tomto území a pouze silami a prostředky města Kuřim, vstoupil starosta města do
jednání s obcemi v horní části povodí Kuřimky (Lipůvky, Svinošic, Moravských Knínic) a navrhnul
starostům těchto obcí společný postup, se kterým starostové dotčených obcí souhlasili. Rovněž tak
starosta města v této věci jednal s náměstkem generálního ředitele Povodí Moravy Ing. Antonínem
Tůmou. Výsledkem těchto jednání je návrh na vypracování vodohospodářské studie zaměřené na
všechny relevantní aspekty hospodaření s vodou v povodí horního toku Kuřimky.
Celkově má být studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky rozčleněna na 3 části:
Analytická část studie
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rekognoskace zájmového území v povodí Kuřimky;
získání podkladů, sběr dat;
přípravná jednání – získání informací o stávajícím stavu vodního hospodářství, plánech
rozvoje na katastrálních územích jednotlivých obcí v povodí Kuřimky;
 vyhodnocení podkladů, informací, dat.
První část analyzuje stávající stav vodního hospodářství a blíže specifikuje zadání druhé části návrhové, a to pro celé definované území. Zpracování analytické části ve výši 149.950 Kč bylo
schváleno Radou města Kuřimi dne 24.07.2019 č. usn. 343/2019. Analytická část byla zástupcům
města Kuřimi předána v březnu tohoto roku.
Návrhová část studie
Druhá část bude využívat právě nashromážděné podklady z analytické části a bude řešit jednotlivé
koncepční návrhy pro jednotlivá témata vodního hospodářství území v souladu s podmínkami OŽP
(vodoprávní, ochrana přírody,…) a správce toku (rozsah napojení obcí, a následné návrhy k ČOV,
vypouštění vod do toku…)
 návrh koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky s ohledem na dosažení cílů studie;
 návrh jednotlivých opatření v rámci stanovených okruhů řešení;
 projednávání návrhů koncepce vodního hospodářství.
Závěrečná část studie
 finalizace navrhované koncepce vodního hospodářství, zahrnutí výsledků, požadavků a připomínek
z projednávání návrhů;
 vyhodnocení návrhů s ohledem na projednání s DOSS atd.;
 propočet investičních nákladů pro jednotlivá opatření;
 zpracování čistopisu studie;
 tisk, kompletace, předání celkového formátu studie objednateli.
Vzhledem k tomu, že tato studie je společná pro celé zájmové území a jde o dokument, jehož
předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví, navrhujeme po dohodě se starosty
dotčených obcí a Povodím Moravy, aby rada města souhlasila s odlišným postupem a jako zhotovitele
návrhové části studie vybrala společnost VH Atelier, spol. s r. o. Společnost VH Atelier, spol. s r. o.,
která vypracovala nabídku na zpracování dokumentu za cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850 Kč vč.
DPH (příloha A). Termín zpracování dokumentu je 6 měsíců od zaslání objednávky.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na dodavatele návrhové části Studie koncepce vodního hospodářství v
povodí Kuřimky a schvaluje zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. s r.
o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za cenu 485.000 Kč bez DPH, tj. 586.850
Kč včetně DPH.
Termín plnění: 28.02.2019
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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