MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Petra Oravová

Název bodu:

Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku
na zpracování strategického dokumentu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§ 3631
pol. 6313
b) odd.§ 6399
pol. 6901
ad a) příspěvek pro Ekoltes
ad b) zapojení investiční rezervy
T: 21. 10. 2021
O: Ing. Radomír Bradáč

orj 10
orj 16

org 30 21037 000000
org 70 00000 000000

+ 200. 000 Kč
- 200. 000 Kč

2. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku městem Hranice společnosti
EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice, IČO: 61974919, na účel
zhotovení strategického dokumentu: Standardy veřejného osvětlení města Hranice, ve výši
200 000 Kč (včetně DPH).
T: 21. 10. 2021
O: Ing. Radomír Bradáč

3. schvaluje/neschvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku mezi
městem Hranice a společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, 753 01
Hranice, IČO: 61974919, jejímž předmětem je poskytnutí a vyúčtování dotace na zhotovení

strategického dokumentu: Standardy veřejného osvětlení města Hranice, ve výši 200 000 Kč
(včetně DPH), v předloženém znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
a
pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.
T: 21. 10. 2021
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
1885/2021 - RM 68 ze dne 7.9.2021

2

Důvodová zpráva:
Na jednání konaném dne 3.8.2021 za přítomnosti místostarosty Bc. Daniela Vitonského,
zástupce společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pracovníků MěÚ Hranice, bylo dohodnuto, že
společnost EKOLTES Hranice, a.s., jakožto vlastník a správce veřejného osvětlení ve městě
Hranice, podá žádost o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku pro zpracování
standardů veřejného osvětlení.
Tento závazný standard pro veřejné osvětlení (dále jen VO) stanoví základní podmínky pro
jeho správu, provoz, rekonstrukci, obnovu a výstavbu a vztahuje se na soubor zařízení
veřejného osvětlení zahrnující osvětlení pozemních komunikací, chodníků, cyklostezek,
architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. V případě schválení dotace - investičniho
finančního příspěvku ve výši 200 000,- Kč na zpracování standardů veřejného osvětlení, se
tyto standardy stanou závazným předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele, jak
navrhovat, projektovat a realizovat stavby VO nebo jak postupovat při rekonstrukcích
stávajícího zařízení, budou zařazeny do strategických dokumentů města Hranice.
Cílem standardů VO bude:
- u nového zařízení definovat postup výstavby a použitý materiál s cílem zajistit kompatibilitu
se
stávajícím zařízením a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho připojením ke
stávajícímu
VO
- u vyvolaných zásahů do stávajícího zařízení VO (doplnění, přeložky apod.) zajistit
jednotnost
postupů při vlastním provádění prací a při opětném uvádění VO do provozu
- zajistit používání prověřených prvků, materiálů a postupů a na základě odborných znalostí
a
zkušeností správce VO stanovit jednoznačné požadavky na postupy a provedení
staveb VO tak, aby následně předané zařízení VO mohlo být hospodárně provozováno s
minimální
energetickou náročností při optimální spotřebě el. energie a při
zachování požadavků na
bezpečnost v dopravě, osob a majetku, a to v souladu s
platnými předpisy a normami
- pro investory, projektanty mít platná a závazná pravidla, jak projektovat, a zřizovat jakékoliv
prvky VO tak, aby byly kompatibilní s celkovým souborem VO ve městě. Cílem je, aby nejen
postupy, ale i použité materiály, prvky a technologie byly unifikovány a používány s
návazností
na celý stávající soubor VO
Dotace - investiční finanční příspěvek se poskytuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti žadatele a následně uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí a vyúčtování
dotace mezi poskytovatelem a žadatelem o dotaci.
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. podala městu Hranice dne 6. 8. 2021 žádost o
poskytnutí dotace - investičního příspěvku ve výši 200.000,- Kč na zhotovení strategického
dokumentu: Standardy veřejného osvětlení města Hranice.
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mezi městem Hranice a
společností EKOLTES Hranice, a.s., je přílohou č. 2 důvodové zprávy.
Příjemce dotace - investičního finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč, spol. Ekoltes
Hranice, a.s., je povinen předložit vyúčtování dotace - finančního příspěvku včetně
závěrečné zprávy do 30 dnů po ukončení realizace akce, nejpozději však do 28.02.2022.
Pozn. Dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o právním jednání
poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Rada města Hranic usnesením 1885/2021 - RM 68 ze dne 7. 9. 2021 doporučuje
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zastupitelstvu města schválit poskytnutí výše uvedené dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace se společností EKOLTES Hranice, a.s. na účel zhotovení
strategického dokumentu: Standardy veřejného osvětlení města Hranice.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Finanční odbor

7. 9. 2021

Bez připomínek

Mgr. Dagmar Chmelařová

7. 9. 2021

Připomínky zapracovány

Výsledek

Přílohy:
č. 1 - žádost.pdf
č. 2 - smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního příspěvku.pdf
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