MĚSTO HRANICE

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

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová

Název bodu:

Cyklostezky Hranice - projektová dokumentace

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
realizaci akce "Cyklostezky Hranice"- ("Cyklostezka Římský most - ulice Tovární" a
"Cyklostezka ulice Žáčkova") - projektová dokumentace
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření
a)
odd.§ 2219
pol. 6121
orj 8
org 10 21039 000000 + 612.100,- Kč
b)
odd.§ 2219
pol. 6121
orj 8
org 10 21040 000000 + 587.900,- Kč
c)
odd.§. 6399
pol. 6901
orj 16
org 70 00000 000000 - 1.200.000,- Kč
ad a) navýšení výdajů na akci „Cyklostezka Římský most - ulice Tovární“
ad b) navýšení výdajů na akci "Cyklostezka ulice Žáčkova"
ad c) snížení rezervy kapitálových výdajů

Předcházející usnesení ve věci:
usnesení 1889/2021 - RM 68 ze dne 7.9.2021

Důvodová zpráva:
Město Hranice má v současné době zpracovanou pouze jednu projektovou dokumentaci na
vybudování cyklostezky „Bečva – pravobřežní trasa II. etapa". Jedná se o úsek od ulice
Mostní přes ulici Kropáčovu s napojením na již vybudovanou část cyklostezky Běčva –
pravobřežní trasa I. etapa.
Realizace této cyklostezky je podmíněna vybudováním
protipovodňových opatření.
Na základě požadavku vedení města a v návaznosti na nové dotační programovací období
2021+ zajistil odbor investic vyhlášení výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace na vybudování dvou cyklostezek a to:
1.
Cyklostezka Římský most – ulice Tovární – (příloha č. 1)
Navrhovaná trasa cyklostezky je délky cca 1,5 km a šířky cca 3 m. Vybudováním cyklostezky
dojde k propojení cyklostezek vedoucích z Bělotína, Stříteže nad Ludinou a účelovové
komunikace vedoucí do Velké, která byla rekonstruována v rámci pozemkových úprav s ulicí
Tovární.
2.
Cyklostezka ulice Žáčkova (příloha č. 2)
Navrhovaná trasa cyklostezky je délky cca 2,2 km a šířky cca 3 m.
Nově vybudovaná cyklostezka by propojila cyklostezku Loděnice přes rozšířený jez, kolem
vodní plochy Pískáč s cyklostezkou Bečva.
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace bylo vyhlášeno v souladu se
směrnicí QS 74-01.
Zadávací dokumentace byla zpracovaná v souladu s podklady předanými Odborem rozvoje
města.
Předmětem díla je vypracování dvou samostatných projektových dokumentací na
vybudování dvou cyklostezek včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Součástí akce je dále:
Zajištění geodetického zaměření stávajícího stavu tj. polohopis a výškopis, který bude
podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení.
Zajištění inženýrskogeologického průzkumu.
Zajištění biologického průzkumu (pouze u cyklostezky v ulici Žáčkova).
Zpracování záborových elaborátů jako podklad pro řešení majetkoprávních vztahů.
Zpracování realizační projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a
výkazu výměr.
Ve stanoveném termínu bylo doručeno 5 nabídek.
Nabídkové ceny za zpracování výše uvedených dokumentací pro obě cyklostezky se
pohybovaly od 980.000,- Kč do 1.119.500,- Kč bez DPH.
Předpokládaný termín zahájení prací 09/2021. Předpokládaný termín ukončení prací je
10/2022.
Projektové dokumentace budou následně sloužit jako podklad pro podání žádostí o dotace.
Na realizaci projektových dokumentací nejsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu
města na rok 2021.
V souladu se „Zásadami transparentnosti“, Článek 6 - "Schvalování projektů" musí být
projekty u nichž se předpokládá příprava a realizace akce v celkový výši nad 1.000.000,- Kč
schváleny v Zastupitelstvu města.
Součástí usnesení je i schválení rozpočtového opatření na zpracování projektových
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dokumentací.
Rada města usnesením 1889/2021 - RM 68 ze dne 7.9.2021 doporučuje Zastupitelstvu
města schválit realizaci akce včetně rozpočtového opatření:
a)
odd.§ 2219
pol. 6121
orj 8
org 10 21039 000000 + 612.100,- Kč
b)
odd.§ 2219
pol. 6121
orj 8
org 10 21040 000000 + 587.900,- Kč
c)
odd.§. 6399
pol. 6901
orj 16
org 70 00000 000000 - 1.200.000,- Kč
ad a) navýšení výdajů na akci „Cyklostezka Římský most - ulice Tovární“
ad b) navýšení výdajů na akci "Cyklostezka ulice Žáčkova"
ad c) snížení rezervy kapitálových výdajů
V případě, že akce nebude Zastupitelstvem schválena, bude výběrové řízení zrušeno.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Finanční odbor

8. 9. 2021

Výsledek
připomínky zapracovány

Přílohy:
Příloha č. 1 - Předpokládaná trasa cyklostezky Římský most - ulice Tovární.pdf
Příloha č. 2 - Předpokládaná trasa cyklostezky ulice Žáčkova.pdf
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