Vyúčtování dotace Olomouckého kraje – 2021
projekt: „ATC ŽRALOK Plumlov –
připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád –
3.etapa“

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Město Plumlov obdrželo v roce 2021 celkovou dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu:
„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK
Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3. etapa“.
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 27.7.2021, na jejím základě jsme obdrželi
dotaci ve výši 317.253,- Kč (finanční prostředky byly na účet Města Plumlov připsány
21.9.2021). Na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaném dne 20.9.2021, bylo
rozhodnuto o navýšení dotace o 182.747,- Kč (celková dotace 500.000,- Kč). Dodatek č.1
smlouvy o dotaci č.2021/02556/OKH/DSM byl podepsán 22.11.2021, dotace byla na účet
Města Plumlov připsána dne 3.12.2021.
Dotace Olomouckého kraje (500.000,- Kč) byla poskytnuta jako investiční.
Město Plumlov, jako vlastník areálu ATC ŽRALOK Plumlov, se cca od roku 2015 každoročně
„snaží“ s pomocí finanční podpory Olomouckého kraje vylepšovat podmínky pro stravování a
ubytování turistů v místním autokempu. Postupně bylo zrekonstruováno sociální zázemí
(WC, sprchy), vybudována nová kuchyně… V roce 2019 proběhla 1.etapa výstavby
„vnitřního rozvodu“ vodovodu a kanalizace, na kterou v roce 2020 navázala realizace 2.
etapa výstavby kanalizace a vodovodu. Byly dokončeny „páteřní stoky“ splaškové kanalizace
a hlavní trasa vodovodu. Zbývalo dokončit 3. etapu, v rámci, které by byly kanalizace a
vodovod z areálu ATC ŽRALOK Plumlov „dopojeny“ na veřejnou vodovodní a kanalizační síť.
Protože jsme uspěli se žádostí o dotaci z dotačního titulu Olomouckého kraje „Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ i v roce 2021 „sloučili“ jsme dotační
prostředky z roku 2020 a 2021 a dokončili vodovod a kanalizaci jako „funkční celek“.
Stavební práce probíhaly v období říjen-listopad 2021, byly prováděny podle projektové
dokumentace zpracované firmou INp servis s.r.o., Kroměříž.
Zhotovitel stavebních prací byl vybrán ve veřejné soutěži. Výběrové řízení bylo organizováno
na základě objednávky společností INp servis, s.r.o., Kroměříž, se kterou Město Plumlov
spolupracuje i na jiných projektech. Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 samostatné části.
Na základě hodnotícího kritéria (nejnižší cena) byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka stavebních prací firmy J|M Dynamic Project s.r.o., Plumlov, IČ: 05292034.
Technologii do čerpacích šachet kanalizace dodala společnost Ekovýroba s.r.o., Čechy pod
Kosířem, IČ: 28624734.
Dotace Olomouckého kraje byla využita na částečnou úhradu faktury firmy Ekovýroba s.r.o.,
Čechy pod Kosířem – vybavení čerpací šachty splaškové kanalizace. V rámci 3.etapy
výstavby vodovodu a kanalizace bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů
přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90. Stavební práce byly dokončeny
ke 30.11.2021. Aktuálně je areál autokempu v Plumlově napojen na veřejnou vodovodní síť a
současně je možné čerpat odpadní splaškové vody z autokempu na likvidaci na čistírně
odpadních vod v Plumlově.
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Celkové fakturované náklady na výstavbu 3.etapy vodovodu a kanalizace byly 2.092.300,Kč. Město Plumlov je čtvrtletním plátcem DPH, faktura za výstavbu vodovodu a kanalizace
byla vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti (bez DPH).
Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou
„zbývající části“ faktury č. 202100221 společnosti Ekovýroba s.r.o., Čechy pod Kosířem ve
výši 378.300,- Kč. Další část vlastních prostředků investora byla použita na „doplacení“ částí
faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov. Tato faktura byla
spolufinancována i z dotačního programu Olomouckého kraje na Podporu cestovního ruchu
(smlouva z roku 2020).
ATC ŽRALOK Plumlov se nachází v těsné blízkosti Podhradského rybníka pod místním
zámkem a nabízí příjemné prostředí k trávení volného času. Ročně jej navštíví tisíce lidí – je
ideálním místem pro konání letních táborů, srazů, školních výletů a trávení letních
dovolených, a to pro jednotlivce, ale zejména i pro rodiny s dětmi. Mimo to se zde pořádá
řada kulturních i sportovních akcí, které vyhledávají nejen obyvatelé blízkého okolí, ale i ze
vzdálenějších lokalit. Věříme, že postupně prováděnou revitalizací zvýšíme nejen počet
návštěvníků kempu, ale i „míru“ jejich spokojenosti, v čemž spatřujeme i přínos dotace pro
Olomoucký kraj.
Dobudováním základní vodohospodářské infrastruktury jsme vytvořili podmínky pro další
rozvoj autokempu. V dalších letech bychom chtěli postupně provádět revitalizaci stávajících
chatek pro ubytování turistů popř. budovat nové ubytovací kapacity.
Situaci v turistické sezoně 2021 negativně ovlivnila opatření spojená s epidemií koronaviru,
ale chceme věřit, že se situace bude postupně zlepšovat.
Informaci o poskytnuté dotaci jsme zveřejnili na webových stránkách Města Plumlova
(www.mestoplumlov.cz) a v prosincovém vydání Plumlovského zpravodaje.
Jménem Města Plumlov bych Vám chtěla poděkovat za Vaši podporu v naší snaze vytvořit
z ATC ŽRALOK Plumlov místo příjemného pobytu v přírodě nedaleko Prostějova.
Chci současně doufat, že nám budete příznivě nakloněni i v následujících letech.
Gabriela Jančíková, starostka Města Plumlov

