Vyúčtování dotace Olomouckého kraje – 2020
projekt: „Plumlov-havarijní stav odlehčovací komory-OK2“

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 500.000,- Kč z dotačního programu
„Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti
vodohospodářské infrastruktury 2020“ na realizaci projektu: „Plumlov – havarijní stav
odlehčovací komory – OK 2“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána
27.10.2020, finanční prostředky byly připsány na účet města Plumlov dne 10.11.2020.
Práce byly realizovány na základě projektové dokumentace zpracované společností
STAVING engineering s.r.o., Olomouc.
Ve výběrovém řízení byla výzva k podání nabídky rozeslána celkem 6 společnostem,
které realizují stavby vodohospodářské infrastruktury. Zásadním problémem se ukázal
požadavek investora na nástup zhotovitele v měsíci říjnu 2020 a provedení 1.etapy
stavebních prací, které byly prováděny při částečné uzavírce komunikace č. II/377 do
doby zahájení zimní údržby komunikací (požadavek Správy silnic Olomouckého kraje).
Cenové nabídky ve veřejné soutěži podaly 2 společnosti, z nichž hodnotící komise
vyhodnotila jako výhodnější nabídku společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova
1142/42, Olomouc, IČ: 25374311.
V průběhu měsíců říjen-prosinec 2020 byly provedeny tyto práce: vybourána stávající
odlehčovací komora OK 2, odstraněno potrubí DN 600 délky cca 20 metrů odvádějící
dešťovou vodu do rybníka Bidelec, které bylo nahrazeno potrubím DN 800, vybudován
výústní objekt a zabezpečeny břehy proti erozi. Pracovníky zhotovitele byla
vybetonována a zkompletována nová odlehčovací komora č.2, odstraněno potrubí DN
400 délky cca 100 metrů odvádějící splaškové vody do ˇčistírny odpadních vod
Plumlov a toto nahrazeno potrubím DN 600. V rámci realizace stavby musely být
zachovány resp. nově uloženy inženýrské sítě (vodovod, NN, telekomunikační kabely).
Usazeny byly silniční obrubníky, provedeno asfaltování komunikace a upraven
chodník pro pěší.
Realizací opravy havarijního stavu odlehčovací komory došlo ke zvýšení kapacity pro
odvedení dešťových srážek do rybníka Bidelec. Výměnou potrubí stoky mezi OK 2 a
ČOV Plumlov a posílením bezpečnostního přelivu se zajistí zlepšení funkčnosti
čistírny odpadních vod v Plumlově a nebude ohrožena kvalita vypouštěných do
vodního díla Plumlov.
Celkové finanční náklady 1.etapy projektu činily 1.252.973,23 Kč, podíl vlastních
prostředků Města Plumlov byl ve výši 752.973,23 Kč.
Prezentace finanční podpory Olomouckého kraje je zveřejněna na webových
stránkách Města Plumlov – www.mestoplumlov.cz.

