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Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
bere na vědomí
aktuální stav přípravy akce „Bečva, Hranice - PPO města“, v rozsahu výstavby automatických
čerpacích stanic, dle důvodové zprávy,
schvaluje
financování dodávky automatické technologie čerpacích stanic Kropáčova, Přísady a sady Čs. legií ve
výši 5 mil. Kč z rozpočtu města na rok 2023.

Důvodová zpráva:
Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření:
Povodí Moravy, s. p. připravuje ve spolupráci s městem Hranice od roku 2011 protipovodňová
opatření (PPO), sestávající mimo jiné z úpravy ohrázování koryta Bečvy na území města, přibližně
mezi Partyzánskou a Mostní ulicí a úpravy jezu. (Rekonstrukce a rozšíření jezu bylo samostatnou
stavbou, na níž se město Hranice přímo nepodílelo). Z pohledu města jsou nejvýznamnějšími částmi
ohrázování nábřežní zdi v Kropáčově ulici a sadech Čs. legií.
V rámci přípravy stavby uzavřelo Město Hranice s Povodím Moravy postupně Smlouvu o spolupráci,
Smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření,
dvě Smlouvy o realizaci vyvolaných investic a předání realizovaných objektů v rámci výstavby
protipovodňového opatření, Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření a
samostatnou Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavební části čerpacích stanic.
Stavba byla zahájena na jaře 2021 (zhotovitelem je společnost Metrostav, a. s.), dokončení
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stavebních prací je naplánováno na 30. listopadu 2022, finanční uzavření akce a vyúčtování
proběhne do podzimu 2023.
Čerpací stanice Přísady a sady Čs. legií:
Součástí PPO jsou také dvě čerpací šachty na dešťové kanalizaci ústící do Bečvy – na Přísadech a v
sadech Čs. legií. (Třetí šachta, v Kropáčově ulici, není součástí PPO a je realizována jako samostatná
akce města.) Funkce čerpacích šachet, jejich významu a historie přípravy jejich výstavby byly
popsány v materiálu pro zastupitelstvo města v září 2021. Usnesením č. 564/2021 – ZM 25 ze dne
16. září 2021 bylo rozhodnuto o změně projektu „Bečva, Hranice-PPO města“, obsahující změnu
čerpacích stanic s ruční obsluhou na čerpací stanice automatizované. Následně byl uzavřen (na
základě usnesení č. 611/2021 – ZM 27 ze dne 25. listopadu 2021) Dodatek č. 1 ke smlouvě o
spolupráci, obsahující finanční a formální nastavení realizace čerpacích stanic. Povodí Moravy si
vymínilo (zjednodušeně):
Čerpací stanice budou financována samostatně, nad rámec dříve dohodnutého objemu finanční
spoluúčasti města. Zastupitelstvo města schválilo dotační smlouvu pro Povodí Moravy ve výši 3
mil. Kč na realizaci stavební části čerpacích stanic svým usnesením 684/2022 – ZM 30 ze dne
31. 3. 2022.
Z časových důvodů (jednak dlouhé dodací lhůty technologie automatického čerpání, jednak
termín napojení na elektrickou energii, zajišťovaný společností ČEZ Distribuce, až v roce 2023)
bude technologická část čerpacích stanic realizována dle původního projektu, tedy mobilní
čerpadla s ruční obsluhou. A to kvůli zajištění termínu uvedení celé stavby PPO do provozu (30.
listopadu 2022). Městu Hranice tím nevzniknou vícenáklady, neboť mobilní čerpadla jsou
součástí dotace na výstavbu PPO.
(Poznámka: Projektová dokumentace čerpacích stanic je k nahlédnutí u městského architekta.)
Během listopadu 2022 probíhá dokončování stavební části čerpacích stanic. A současně ke zkouškám
a proškolení v obsluze stávající technologie (mobilních čerpadel.) Jejich obsluhy se ujme společnost
Ekoltes Hranice, která tutéž činnost pro město Hranice již zajišťuje u stávající dešťové kanalizace v
Kropáčově ulici. Mobilní čerpadla budou využívána do zprovoznění automatické technologie.
(Předpokládá se v průběhu roku 2023.)
(Poznámka: Protože město nedisponuje personálními ani technickými zdroji pro provoz
automatických čerpacích stanic, bude před spuštěním automatické technologie uzavřena smlouva se
společností VaK Přerov, která obdobná zařízení provozuje na svých kanalizacích a s níž je celá
záležitost průběžně konzultována.)
Financování automatické technologie čerpacích stanic:
Z důvodů efektivity bude automatická technologie pořízena společně, jedním výběrovým řízení jak
pro čerpací stanice Přísady a sady Čs. legií, tak pro čerpací stanici Kropáčova. (Ta je v současnosti
ve výstavbě, dokončena bude od února 2023.) Obsahem technologie jsou především samotná
čerpadla a dále jejich měřící, regulační a řídící zařízení a propojení s dispečinkem provozovatele.
(Pravděpodobně VaK Přerov.)
Platba za dodávku technologie bude probíhat v roce 2023, pro zahájení výběrového řízení na
dodavatele je tedy dostačující schválení finanční příslibu z rozpočtu města na rok 2023. Odhadovaná
hodnota dodávky, včetně vedlejších nákladů (např. technický dozor) je 5,6 mil. Kč. Část finančních
prostředků je zajištěna v rozpočtu města na rok 2022, příslib by měl mít hodnotu 5 mil. Kč.
Zastupitelstvu města Hranice se předkládá návrh na zajištění finančních prostředků na
dodávku technologické části čerpacích stanic Kropáčova (stavebně samostatná akce
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města), Přísad a sady Čs. legií (stavebně součást akce „Bečva, Hranice - PPO města“)
formou příslibu financování realizace v roce 2023.
Doplňující informace a náklady na stavbu:
V roce 2020 město Hranice s Povodím Moravy uzavřelo Smlouvu o spolupráci, která rámcově uvedla
práva a povinnosti spojená s realizací stavby a následného provozu a údržby. Město se v ní zavázalo
mimo jiné k následujícím činnostem: provoz čerpacích stanic na dešťové kanalizaci, instalace
mobilního hrazení uzavírajícího při povodni průchody k vodě, údržba výplní zábradlí z nerezových
sítí, zajištění péče o náhradní výsadbu, nebo zajištění údržby pozemků a staveb sloužících jako
veřejná prostranství (například sedací prvky a zeleň nábřeží v Kropáčově ulici.)
Na Smlouvu o spolupráci postupně navázaly podrobnější smlouvy, které upřesňují konkrétní rozsahy
práv a povinností smluvních stran při realizaci a provozu jednotlivých součástí stavby a souvisejícího
příslušenství. Po ukončení stavby by pak měla být uzavřena smlouva darovací na zeď v ulici
Kropáčově po skončení „udržitelnosti“, dle dotačních podmínek.
Projektová dokumentace vyčíslila investiční náklady akce na 79 mil. Kč, následně zhotovitel stavby
uzavřel s Povodím Moravy smlouvu na 63,6 mil. Kč. Dotaci na stavbu ve výši 85 % nákladů čerpá
Povodí Moravy od Ministerstva zemědělství (MZe). V březnu 2021 uzavřelo město Hranice s Povodím
Moravy dotační smlouvu, stanovující podílu města Hranic na 15 % nákladů a případné vícepráce.
Výstavba (resp. změna) čerpacích stanic je financována mimo tento obecný rámec.
Od počátku přípravy je ze strany Povodí Moravy realizace podmíněna způsobem financování, v němž
město Hranice (neboli tzv. chráněný subjekt) hradí veškeré uznatelné náklady, které nepokryje
dotace MZe a dále veškeré neuznatelné náklady (o uznatelnosti rozhoduje poskytovatel dotace),
včetně víceprací.
Nelze vyloučit, že během roku 2023 dojde k potřebě vyčlenění dalších finančních prostředků na akci
„Bečva, Hranice – PPO města“. Například na vícepráce (dosud nebyly žádné avizovány), nebo nákup
záložní elektrocentrály (ze zkušeností z obdobných zařízení lze odhadovat, že bude její pořízení bude
doporučeno v provozním řádu dokončených automatizovaných čerpacích stanic.)
Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 307/2020 – ZM 14 ze dne 23. 4. 2020; Usnesení 341/2020 – ZM 16 ze dne 18. 6. 2020;
Usnesení 409/2020 – ZM 19 ze dne 12. 11. 2020; Usnesení 439/2020 – ZM 20 ze dne 10. 12. 2020;
Usnesení 454/2021 – ZM 21 ze dne 25. 2. 2021; Usnesení 481/2021 – ZM 22 ze dne 25. 3. 2021;
Usnesení 564/2021 – ZM 25 ze dne 16. 9. 2021; Usnesení 684/2022 – ZM 30 ze dne 31. 3. 2022.

V Hranicích 17.11.2022
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