
Město Český Brod 

TISK  č.  14 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Dotace na VHI - Intenzifikace ČOV Český Brod 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lucie Tlamichová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Petr Čermák, Šárka Jedličková, Alena 
Jelínková, Hana Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s realizací akce Intenzifikace ČOV Český Brod v letech 2021 - 2023 dle podmínek 
dotace. 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

 - informaci o průběhu žádostí o dotaci a poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace 
ČOV Český Brod. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města vzala na vědomí usnesením č. 336/2020 ze dne 12. 8. 2020 informaci o 
postupu ve věci podaných žádostí o dotace na vodohospodářský projekt 
„Intenzifikace ČOV Český Brod", který byl podán koncem ledna 2020 na základě 
příkazní smlouvy s firmou HS Occasion, s.r.o.  
Níže jsou uvedeny předpokládané ceny akce:  
Intenzifikace ČOV Český Brod:      19 287 139,77 Kč bez DPH,                  
výše podpory:                                 12 100 009,67 Kč. 
Rada města přijala výše uvedené informace na svém 8. řádném jednání dne 20. 3. 
2020. 
V průběhu června 2020 jsme obdrželi kladné vyjádření o obdržení dotačního titulu 
projektu č. 1190400148 „Intenzifikace ČOV Český Brod". 
Dotační výdaje musí být realizovány do konce roku 2023, nyní je nutné stanovit 
rozsah prováděných prací a harmonogram s ohledem na rozpočet města a připravit 
podklady pro výběrové řízení na zhotovitele akce.  
Příprava dokumentů a výběrového řízení na zhotovitele akce je součástí uzavřené 
Příkazní smlouvy se společností HS Occasion, s.r.o.   
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na podpořený projekt (stejně jako dva předešlé - Nový vodojem a rekonstrukce 
stávajícího vodojemu Český Brod a Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení 
na veřejný vodovod města Český Brod) je třeba najít zdroje financování např. hradit z 
rozpočtu, úvěrem nebo předplaceným nájemným. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Vybudovat nové a vyměnit a opravit stávající technicky nevyhovující vodovodní sítě. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 
 
 

 

 
 


