MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu:
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Předkládá:

Jiří Kudláček

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic; Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová

Název bodu:

Revitalizace městského hřbitova v Hranicích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
dofinancování akce "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - I. a III. etapa " ve výši
17.500.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2021 a 17.000.000,- Kč z rozpočtu města na rok
2022
T: 15. 10. 2020
O: Ing. Vladimír Zemek

Důvodová zpráva:
V roce 2017 bylo ukončeno zpracování projektové dokumentace na celkovou revitalizaci
městského hřbitova.
Projekčně byla akce rozdělena do V. etap:
I.
Etapa – rekonstrukce starého hřbitova – oprava kamenné zdi, vybudování odvodu
dešťových vod, nových chodníků, rozvodů vody a kabelů NN, veřejného osvětlení, osazení
mobiliáře, úprava zeleně, výsadba nových stromů atd.
II.
Etapa – rekonstrukce parkoviště, komunikace a zpevněných ploch před stávající
obřadní síní včetně schodiště, umístění mobiliáře, úprava zeleně.
III.
Etapa – rekonstrukce urnového háje – vybudování nových chodníků, urnových hrobů,
epitafních desek, kolumbária, rozvodů vody a kabelů NN, veřejné osvětlení, zeleň, osazení
mobiliáře.
IV.
Etapa – rekonstrukce plochy bývalého zahradnictví - vybudování nové administrativní
budovy včetně skladu a garáží pro Ekoltes, rekonstrukce stávající příjezdové komunikace,
vybudování nového parkoviště, opěrných zdí, oplocení, nového hlavního vstupu na hřbitov
od parkoviště, mobiliář, zeleň.
V.

Etapa – vybudování odvodu dešťových vod do Ludiny.

Následně byla s projektantem konzultována možnost vyčlenění stavebních částí z
jednotlivých etap, které by bylo možno realizovat samostatně v návaznosti na finanční
možnosti.
V roce 2017-2018 byla provedena rekonstrukce kamenné zdi okolo starého hřbitova a
vybudováno nové oplocení okolo urnového háje (součást I. a III. etapy).
V roce 2019 byly v zadní části hřbitova vybudovány epitafni desky, vsypová loučka,
přístupové chodníky a mobiliář z bílého betonu (součást I. etapy). Dále byla vybudována
kanalizace sloužící pro odvedení dešťových vod z areálu hřbitova (V. etapa) a 8 parkovacích
míst v ulici Hřbitovní( součást IV. etapy).
S ohledem na velkou provázanost stavebních prací a následné záruky na provedené práce
je nutno soutěžit I. a III. etapu současně s uzavřením smlouvy o dílo s jedním zhotovitelem
tak, že stavební práce budou realizovány postupně během 3. let.
Předpokládané náklady – dle rozpočtu k projektové dokumentace v cenách roku 2019
etapa
v Kč bez DPH
v Kč včetně DPH
I.etapa – starý hřbitov
23 853 893,71
28 863 211,39
III.etapa – urnový háj
18 703 487,75
22 631 220,18
TDI, AD + BOZP (odhad)
1.000.000,00
1 .210.000,00
celkem
44 737 381,46
54 132 231,57

Vyhlášení výběrového řízení po schválení finančních prostředků v zastupitelstvu města,
předpoklad 03/2020 na celou stavbu s dobou realizace 2020 – 2022.
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Předpokládané čerpání
2020
15 000 000,- Kč(rozpočet 2020) + 4 800 000,- Kč (převod z roku 2019)
2021
17.500.000.- Kč (příslib v roce 2020) – do rozpočtu 2021
2022
17.000.000,- Kč (příslib v roce 2020) – do rozpočtu 2022
Celkem
54.300.000,- Kč vč. DPH
Harmonogram výběrového řízení
Výběrového řízení
03/2020 – 06/2020
Zahájení prací
07/2020
Ukončení prací
10/2022
Pro vyhlášení výběrového řízení a následně uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
je nutné zajistit finanční krytí předmětu plnění zakázky.
S ohledem rozdělení stavebních prací na tři roky, je předkládám zastupitelstvu města
materiál na schválení finančního příslibu, tj. že v rozpočtu města na rok 2021 a 2022 budou
schváleny finanční prostředky na akci“ Revitalizace městského hřbitova v Hranicích – I.a III.
etapa“.
Harmonogram prací – předpokládaný návrh, po uzavření smlouvy může dojít po dohodě s
vybraným zhotovitelem k úpravám. Podmínkou je zajištění provozu hřbitova po celou dobu
výstavby.
2020 - III. etapa urnový háj

zemní práce, rozvody elektro, veřejné osvětlení,
desky, mobiliář

2021 – I. etapa starý hřbitov
Zpevněné plochy po obvodu, oprava části
kamenné
zdi, rozvody elektro, veřejné
osvětlení, rozvody
vody,
odvod
dešťových vod, zpevněné plochy
(chodníky), kácení, odstranění kořenů
2022 – I. etapa starý hřbitov
chodníky
elektro, veřejné
vod, splašková
odstraňování kořenů, osazení mobiliáře

Centrální část – středové chodníky, štěrkové
mezi hroby, rozvody vody, rozvody
osvětlení, odvod dešťových
kanalizace,

Výše uvedené práce nezahrnují rekonstrukci ploch před stávající obřadní siní (II. etapa) a
rekonstrukci ploch bývalého zahradnictví (IV. etapa).
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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