Město Nové Město nad Metují
V
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění.
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obcích v platném znění.
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Obsah materiálu
Identifikace
Aktualní stav projektů_4.2.2020

Vojnarová Simona, Ing. vedoucí ORM - OMM

Příloha č. 1

Identifikace
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 04.02.2020 - viz příloha tohoto
bodu. RM 33 doporučila ZM vzít na vědomí.

Odůvodnění
Pravidelná informace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu dotovaných projektů ke dni 04.02.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu.

Zpracovatel

2018 - 2022

Marvánová Žaneta, Ing. Projektová manažerka - OMM

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTŮ – ZKRÁCENO
k 4.2.2020
Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa

ZMĚNY (viz text)

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují

ZMĚNY (viz text)

Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují

ZMĚNY (viz text)

Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského
Nové Město nad Metují

ZMĚNY (viz text)

Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování dokumentace

ZMĚNY (viz text)

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí

ZMĚNY (viz text)

Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP

beze změn

Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují

ZMĚNY (viz text)

Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí

ZMĚNY (viz text)

Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II.etapa

ZMĚNY (viz text)

Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují ZMĚNY
(viz text)
Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují

ZMĚNY (viz text

UPOZORNĚNÍ: aktuální stav v době zasedání RM a ZM může být již odlišný
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„STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ ELTON - SANACE ZNEČIŠTĚNÍ“
Informace:
Registrační číslo

CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002533

Termín realizace

2016-2023

Podpořeno z

Operační program Životní prostředí
Královéhradecký kraj

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

12 556 222 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

11 628 496 Kč

Podpora 85% ze způsob. výdajů OPŽP

9 884 221 Kč

Podpora 15% ze způsob. výdajů + nezpůsobilé výdaje
projektu (KHK)

2 500 000 Kč

Současný stav:
 Dne 30.06.2016 byla odevzdána žádost o poskytnutí dotace na Státní fond Životního prostředí (SFŽP).
 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla podepsána dne 09.08.2016.
 V průběhu srpna byly vypořádány připomínky k žádosti o dotaci.
 Projekt na konci srpna prošel věcným hodnocením a získal 95 bodů ze 100.
 Administrace výběrového řízení na dodavatele sanačních prací byla zahájena po podpisu smlouvy dne 25.08.2016.
Organizátorem VŘ je společnost CEP a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. Připravuje se zadávací
dokumentace k VZ, která bude následně předložena ke schválení RM.
 Do RM 358 předložena zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodavatele sanačních prací a dále příkazní
smlouva na administraci VŘ na zajištění TDI.
 Dne 21.11.2016 vyhlášeno zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení.
 Dne 20.12.2016 otevírání a hodnocení nabídek za přítomnosti komise k tomu schválené. Na základě dotazů komise
byla 2 uchazečům odeslána žádost o objasnění údajů uvedených v jejich nabídkách.
 Jednání komise nad došlými vyjádřeními uchazečů se konalo 18.1.2017. Na základě jednání bylo komisí navrženo
vyloučení jednoho účastníka a rozhodnuto o výběru dodavatele.
 Dne 30.01.2016 předloženy RM výsledky jednání komise ke schválení a zadání zakázky.
 Na základě zadávacího řízení byla vybrána společnost AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, IČO 15890465
za nabídkovou cenu 7.439.320,- Kč bez DPH (9.001.577,20 Kč s DPH).
 K podpisu smlouvy může dojít po předložení originálních dokumentů (ze strany AECOM již probíhá součinnost) a po
uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. Lhůta uplyne 16.02.2017.
 V současné době probíhá také výběrové řízení na technický dozor investora u této akce.
 Smlouva se společností AECOM CZ s.r.o, zhotovitelem stavby, byla podepsána dne 10.03.2016. Téhož dne bylo
předáno a převzato i staveniště.
 Od podpisu smlouvy běží 1. etapa projektu, a to vyhotovení prováděcí dokumentace projektu. Etapa trvá 60 dní.
 Na základě zadávacího řízení byla pro provedení technického dozoru investora vybrána společnost EPS
biotechnology, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ 26295059 za nabídkovou cenu 99.000,- Kč bez DPH
(119.790,- Kč s DPH).
 Smlouva se společností EPS biotechnology, s.r.o. (výkon TDI) podepsána dne 08.03.2017.
 Dne 06.03.2017 vydáno stavební povolení na stavbu vodního díla „Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I.
Etapa“
 Dne 05.05.2017 proběhla koordinační schůzka za účasti všech zainteresovaných stran (město, zhotovitel, TDI, externí
projektový manažer, Krajský úřad Královéhradeckého kraje).
 Dne 19.05.2017 zahájil zhotovitel práce, proběhla realizace pěti monitorovacích vrtů.
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V polovině června proběhlo úvodní kolo monitoringu – odebrány vzorky ze 45 vrtů (bylo potvrzeno, že hlavním
kontaminantem je zde PCE).
Od 19.06. do 18.07.2017 instalace subhorizontálních drénů, do kterých byla následně aplikována syrovátka,
v rámci této aplikace zasáknuto 80,6 m3 syrovátky.
Dne 17.08.2017 proběhl první kontrolní den za účasti města, zhotovitele, TDI, externího zpracovatele žádosti,
zástupce MŽP a ČIŽP.
Proběhla likvidace vrtů nevhodných pro sanaci (35 ks).
Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
Probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o platbu.
V druhé polovině listopadu předložena žádost o proplacení dotace ve výši 2,2 mil. Kč
Koncem listopadu 2017 proběhla druhá aplikace syrovátky, výsledky monitoringu byly prezentovány na kontrolním
dnu, který se uskutečnil 14.12.2017
Městu byla dotace ze strany SFŽP proplacena v plné výši
V prosinci 2017 podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé
výdaje)
Žádost o platbu byla městu ze strany KÚ uhrazena v plné výši
Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2017
K dispozici jsou výsledky třetího kola monitoringu podzemních vod, další aplikace syrovátky byly realizovány 10.5.,
15.5. a 17.5.
Výsledky monitoringu budou prezentovány na 3. kontrolním dnu, který je plánován koncem června 2018
V květnu podána 2. žádost o platbu, která byla městu vyplacena v plné výši
3. kontrolní den se konal dne 21 6. 2018
Ve dnech 20. – 23. 8.2018 byla vykonána veřejnosprávní kontrola na místě ze strany SFŽP, výsledky kontroly ještě
nejsou známy
Dne 30.10.2018 byla podána 3. žádost o platbu, která byla městu proplacena v plné výši
Ve dnech 30.10. - 2.11.2018 probíhal monitoring podzemních vod
Dne 5.11.2018 jsme obdrželi Protokol o veřejnosprávní kontrole SFŽP, ze závěrů kontroly na místě nevyplývají žádná
zjištění, vše probíhá v souladu s pravidly OPŽP
Na konci listopadu 2018 se uskutečnilo další kolo aplikace syrovátky
Dne 29.11.2018 proběhl 4. kontrolní den
V prosinci 2018 byla podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé
výdaje)
Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2018
Žádost o platbu byla se strany Královéhradeckého kraje proplacena v plné výši
Ve dnech 29.04. - 02.05.2019 probíhal monitoring podzemních vod
V květnu 2019 byla proplacena 4. žádost o platbu
v květnu 2019 nebylo realizováno 5. kolo aplikace syrovátky, jelikož v aplikačních vrtech byla naměřena optimální či
vysoká koncentrace organických látek. Z tohoto důvodu aplikace syrovátky proběhne na podkladě vyhodnocení
výsledků dalšího postaplikačního monitorovacího kola, které bude realizováno v říjnu 2019. Případná aplikace bude
tedy realizována v říjnu, ev. na přelomu října a listopadu 2019.
Dne 13.06.2019 se uskutečnil 5. kontrolní den projektu
Začátkem října proveden monitoring podzemních vod
30.10.2019 byla podána 5. žádost o platbu
Ve dnech 12.-14.11.2019 proběhne další aplikace syrovátky, následovat bude kontrolní den.
5. žádost o platbu proplacena v plné výši
Dne 21.11.2019 se konal kontrolní den, na kterém byly představeny výsledky monitoringu, poslední výsledky ukazují
pozitivní vývoj při odstraňování primární kontaminace
V prosinci 2019 byla podána žádost o platbu na Krajský úřad (finanční krytí 15% způsobilých výdajů + nezpůsobilé
výdaje)
Zhotovitel i TDI vypracovali a odevzdali etapové zprávy za rok 2019
Žádost o platbu byla se strany Královéhradeckého kraje proplacena v plné výši
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„ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP NOVÉ
MĚSTO NAD METUJÍ“
Informace:
Registrační číslo

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004553

Termín realizace

2017-2019

Podpořeno z

Integrovaný regionální operační program
(Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:
Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

803 440 Kč

Podpora 90%

723 096 Kč

Současný stav:
 V březnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování územní studie krajiny.
 Vybrán zhotovitel EKOTOXA s.r.o.
 Projekt schválen k financování, vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 Po ukončení projektu bude předložena žádost o dotaci na MŽP na dofinancování 10%, podání žádosti schváleno RM
362-15504/16.
 Práce na projektu zahájeny, proběhl 1. kontrolní den
 Na OVRR odevzdány ze strany zhotovitele první výstupy k 1. etapě projektu – rozbory a doplňující průzkumy, které
budou následně prezentovány starostům ORP
 Schůzka se starosty ORP naplánována na únor 2018
 Na základě výstupů ze schůzky se starosty ORP byly dopracovány „Rozbory a doplňující průzkumy“ a předány
k odsouhlasení na OVRR
 Pořizovatel převzal čistopis I. etapy projektu „Rozbory a doplňující průzkumy“ bez vad a nedodělků dne 10.4.1018
 Dne 16.5.2018 byla předložena 1. žádost o proplacení výdajů
 Probíhají práce na II. etapě projektu – Návrh územní studie krajiny
 1. Žádost o platbu byla městu vyplacena v plné výši
 V říjnu 2018 byl dokončen proces pořízení územní studie krajiny správního obvodu ORP NMnM
 Kompletní dokumentace je k dispozici na webových stránkách města v sekci Územní plánování
 Územní studie byla zaregistrována v Evidenci územně plánovacích činností Královéhradeckého kraje, čímž byla
ukončena fyzická realizace projektu
 Do konce roku 2018 bude podána závěrečná žádost o platbu a projekt bude i finančně ukončen
 Následně město využije nabídky MŽP a podá žádost o dotaci na dofinancování 10% způsobilých výdajů, které
uhradilo z vlastních zdrojů
 Žádost o platbu byla podána v prosinci 2018, proplacení dotace se očekává v průběhu března – dubna 2019
 Žádost o platbu proplacena v plné výši
 Projekt byl finančně ukončen, začalo období udržitelnosti projektu, které poběží až do roku 2024
 Výstup projektu zařazen do majetku města
 V březnu 2019 byla podána žádost o dotaci na dofinancování 10 % výdajů projektu (které uhradilo město). Dotace
poskytuje Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu ŽP.
 Dne 16.04.2019 jsme obdrželi z MŽP akceptační dopis – žádost o podporu byla zaevidována, probíhá další kolo
hodnocení
 Dne 21.6.2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly odeslány požadované dokumenty pro uzavření
Smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR.
 Smlouva o poskytnutí podpory byla připravena, podepsána ze strany města a odeslána k podpisu na SFŽP.
 Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory byly odeslány podklady pro finanční vypořádání dotace
 Žádost o platbu byla proplacena, projekt ukončen. Projekt hrazen z dotace ze 100%.
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„ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V RÁMCI ORP
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“
Informace:
Registrační číslo

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053

Termín realizace

2017-2019

Podpořeno z

Integrovaný regionální operační program
(Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

3 504 765,00 Kč

Podpora 90% z (85% EFRR, 5% SR)

3 154 288,50 Kč

Současný stav:
 V dubnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování územních studií veřejných prostranství – celkem vznikne 39
studií (zahrnuta veřejná prostranství v Novém Městě nad Metují, Spech, Vrchovinách a obcích Slavoňov, Mezilesí,
Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav, Provodov-Šonov
 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele studií – New Visit s.r.o., re: architekti studio s.r.o. Ing. arch. Petr Brožek,
Atelier „AURUM“ s.r.o.
 Projekt vybrán k financování – cca do 2 měsíců by mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace
 Do konce roku 2017 by měly být zahájeny práce na 7 studiích veřejných prostranství
 Byly připraveny smlouvy o spolufinancování projektu s participujícími obcemi ORP
 Proběhlo jednání se zpracovateli územních studií veřejných prostranství (New Visit s.r.o., re:architekti studio s.r.o.),
práce na vybraných studiích byly zahájeny
 Podepsány smlouvy s participujícími obcemi ORP
 Probíhají práce na 7 studiích veřejných prostranství (VP)
 Průběžně probíhají koordinační schůzky se zpracovateli studií VP
 Odevzdány čistopisy 5 územních studií (park Krčín, park Oáza, Vrchoviny, 28.října-Rašínova-B. Němcové, Jestřebí),
které byly předány Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k zaevidování.
 Pokračují práce na dalších studiích
 Dne 30.9.2018 končí 1. etapa projektu, následně bude podána 1. žádost o platbu
 Dne 26.10.2018 byla předložena 1. žádost o proplacení dosud vynaložených způsobilých výdajů ve výši 1,1 mil. Kč,
žádost je ve stavu kontroly ze strany poskytovatele dotace.
 Dotace městu dosud neproplacena z důvodu omezených kapacit kontrolního orgánu – CRR ke konci roku 2018.
Proplacení dotace se očekává až v průběhu března – dubna 2019.
 V listopadu 2018 byl odevzdán čistopis územní studie veřejných prostranství Slavoňov, studie byla zaregistrována v
evidenci KÚ KHK.
 Pokračují práce na studiích (Žižkovo náměstí, 28. října (ke stadionu), náměstí Republiky, Provodov – Šonov,
Přibyslav, Mezilesí)
 Na konci února 2019 byla městu proplacena 1. žádost o platbu v plné výši
 Územní studie (Žižkovo náměstí, 28. října, Provodov – Šonov) byly dopracovány a odevzdány
 na dalších studiích práce pokračují, dokončeny by měly být v srpnu 2019, kromě ÚS Mezilesí a Bohuslavice
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 z důvodu změny časového harmonogramu v případě ÚS Mezilesí a Bohuslavice byla podána žádost o změnu
ukončení projektu, a to do 31.12.2019, žádost o změnu byla schválena
 připravují se podklady pro 2. žádost o platbu
 dokončují se práce na poslední studii veřejných prostranství (ÚS Bohuslavice), u dalších 4 studií se čeká na odevzdání
geodetického zaměření ze strany zhotovitele
 podána 2. žádost o platbu, která je nyní administrována ze strany CRR
 u 4 studií bylo odevzdáno chybějící geodetické zaměření.
 2. žádost o platbu byla městu proplacena
 Všechny studie byly odevzdány, zaevidovány v evidenci územně plánovací činnosti Královéhradeckého kraje
 Podána závěrečná, 3. žádost o platbu
 Zpracované územní studie veřejných prostranství jsou ke stažení na webu města https://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/

„REKONSTRUKCE PŮDNÍCH PROSTOR NA ODBORNÉ UČEBNY,

ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ZŠ KOMENSKÉHO NOVÉ MĚSTO
Informace:
Registrační číslo

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747

Termín realizace

2018

Podpořeno z

Integrovaný regionální operační program
(Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

18.103.199,91 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

18.103.199,91 Kč

Podpora 90% (EFRR)

16.292.879,91 Kč

Současný stav:

















V únoru 2017 podána žádost o dotaci, výsledek zatím není znám
Probíhá stavební řízení.
Vydáno stavební povolení
RM a následně ZM 123 bude rozhodovat o realizaci projektu
Dne 8.11.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ZM schválilo realizaci projektu
Připravují se výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, dodavatele nábytku, pomůcek a konektivity školy
Proběhlo poptávkové řízení na externí firmu na administraci projektu, RM 392 schválila zadání zakázky firmě
Východočeská rozvojová s.r.o. za nabídkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH
Podklady k výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací odeslány ke kontrole na CRR
Podklady k výběrovému řízení byly na výzvu CRR několikrát doplňovány
Čekáme na schválení rozpočtu projektu ze strany CRR, poté bude veřejná zakázka obratem vyhlášena
Veřejná zakázka byla 2x vyhlášena, město neobdrželo žádnou nabídku
veřejná zakázka byla potřetí vyhlášena dne 22.8.2018, termín podávání nabídek končí dne 19.9.2018
prohlídky místa plnění veřejné zakázky se zúčastnily 4 firmy
veřejná zakázka byla zrušena, opět nebyla podána žádná nabídka, byly zjišťovány důvody pro nepodání nabídek
Vzhledem k neúspěšným zadávacím řízení, kdy nebyl vybrán zhotovitel a díky nové možnosti požádat poskytovatele
o dotaci o prodloužení termínu realizace akce, byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do roku 2020
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žádost o změnu byla schválena a termín dokončení realizace akce je nově nastaven do 31.3.2020.
Dne 8.11.2018 byla veřejná zakázka opět vyhlášena. Lhůta pro podání nabídek končí 3.12.2018.
Do veřejné zakázky se přihlásili 3 uchazeči, vítězem se stala společnost Stating s.r.o., Hradec Králové, se kterou byla
uzavřena smlouva o dílo za nabídkovou cenu 16.816.911,53 Kč včetně DPH.
Dne 29.03.2019 bylo stavební firmě předáno staveniště
Stavební práce na projektu pokračují, byla dokončena výměna krovu, probíhají práce na výtahové šachtě
Na konci května 2019 byly vyhlášeny veřejné zakázky na nábytek a konektivitu
V průběhu měsíců 06-08 proběhla montáž ocelové konstrukce výtahu, v podkroví namontovány sádrokartonové
konstrukce, jsou hotovy hrubé rozvody instalací (elektro, VZT, topení), dokončeno vybetonování schodiště, proběhla
výměna dveří na chráněné únikové cestě, vč. úpravy poškozených povrchů.
Byla podepsána kupní smlouva na dodávku nábytku (Potrusil s.r.o.) a smlouva o dílo na zajištění konektivity (DLNK
s.r.o.)
Ze strany CRR probíhají kontroly veřejných zakázek
V průběhu září bude podána 1. žádost o platbu
Dne 27.9.2019 byla podána žádost o platbu
Stavební práce pokračují, dle informací zhotovitele by měly být dokončeny dříve než se předpokládalo, tzn. do konce
listopadu 2019.
Probíhají dokončovací práce v podkroví, výtah je hotový byl předán. Probíhají práce na WC 1. NP (obklady,
dlažby, podhled). Dokončuje se pokládka zámkové dlažby ve dvoře.
Žádost o platbu je stále ve stavu administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
Žádost o platbu byla městu proplacena
Stavební práce byly dokončeny a dne 30.01.2020 byla stavba předána, bude zažádáno o kolaudační souhlas
V průběhu února proběhne montáž nábytku, dodávka konektivity a pomůcek

„VODNÍ NÁDRŽ VRCHOVINY A SPY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
– VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE“
Informace:
Termín realizace

2017-2018

Podpořeno z

Královéhradecký kraj

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

252.890 Kč

Dotace (69,60 %)
167.000 Kč
 V březnu 2017 podána žádost o dotaci na zpracování projektových dokumentací stavební úpravy vodní nádrže ve
Vrchovinách a Spech.
 Projekt vybrán k podpoře, do ZM 121 předkládána smlouva o poskytnutí dotace.
 Uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem dne
 Proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací, výsledky řízení předloženy do RM 381, vítězný uchazeč vyzván
k předložení dokladů požadovaných před podpisem SOD, cena ze soutěže totožná s žádostí.
 Uzavřeny SOD s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. - PD vodní nádrž Vrchoviny za cenu 136.730 Kč a PD
vodní nádrž Spy za cenu 116.160 Kč termín dokončení prací 31.05.2018.
 Probíhá zpracování PD.
 PD předány, projektant doplňuje doklady potřebné k žádosti o stavební povolení
 U vodní nádrže ve Spech bylo KÚ KHK nařízeno provedení biologického posouzení z důvodu výskytu skokana
ostronosého, u vodní nádrže ve Vrchovinách se v současné době, na základě požadavku Povodí Labe, zajišťuje
geometrický plán pro vyústění odtoku, které je umístěno na pozemkové parcele v jejich správě. Pro vydání
souhlasu pro společné povolení, které je zároveň povolením stavby, je podmínkou souhlasu Povodí Labe
s umístěním a s provedením cizího stavebního záměru, nutné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,
případně i smlouvy o nájmu pozemku.
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 Na KÚ KHK byla podána žádost o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu pozastávky 10% za zpracování
PD, které bude vyplaceno zhotoviteli po vydání stavebního povolení, do té doby musí být provedeno biologické
posouzení a vypořádáno Povodí Labe
 Dne 3.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje prodloužení termínu do 31.12.2019 a RM téhož dne
schválila dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace.
 Vodní nádrž Spy - probíhá zpracování hodnocení vlivu zamýšleného záměru ve smyslu ust. § 67 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dříve biologické hodnocení), současné době probíhá
terénní šetření, předpoklad dokončení terénního šetření 06/2019, poté bude zpracována zpráva. Podle
výsledků terénního šetření bude pokračováno na přípravě žádosti o příslušné povolení
 Vodní nádrž Vrchoviny - podána žádost o společné povolení stavby na OŽP
 Pro vodní nádrž ve Vrchovinách bylo vydáno společné povolení stavby
 Vodní nádrž Spy – obdržena zpráva z biologického hodnocení, připravuje se k odeslání žádost o udělení
výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů na KÚ KHK
 Vodní nádrž Spy – připravována žádost o společné povolení stavby
 Vodní nádrž Spy – probíhá stavební řízení
 Vodní nádrž Spy – vydáno společné povolení stavby
 Na KÚ KHK odesláno závěrečné vyhodnocení akce a vyúčtování dotace za zpracované PD

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ MALECÍ“
Informace:
Registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008511

Termín realizace

2018

Podpořeno z

Integrovaný regionální operační program
(Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

1.389.086,88 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

1.315.788,88 Kč

Podpora 95% (EFRR)

1.249.999,43 Kč

















podána žádost o dotaci do výzvy MAS Pohoda venkova (programový rámec IROP)
žádost prošla věcným hodnocením a byla vybrána k financování
čekáme na vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na základě poptávkového řízení byl vybrán externí organizátor veřejných zakázek týkajících se projektu
byly připraveny dokumentace pro veřejné zakázky
Dne 15.11.2018 bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. Lhůta pro podávání nabídek končí
6.12.2018
Dne 22.11.2018 bylo vypsáno zadávací řízení na dodavatele nábytkového vybavení. Lhůta pro podávání nabídek
končí 11.12.2018
Do veřejné zakázky na stavební práce se nepřihlásil žádný uchazeč, zakázka byla zrušena a vypsána znovu.
Z tohoto důvodu byl posunut termín ukončení projektu - do 30.9.2019
Ve veřejné zakázce na dodávku nábytku zvítězila společnost KXN CZ s r.o., Hradec Králové za nabídkovou cenu
638.813,45 Kč včetně DPH. Nyní se, připravuje podpis smlouvy.
Veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena znovu, vítězem se stala společnost INVEKO CZ s.r.o., Náchod za
nabídkovou cenu 685.958 Kč bez DPH. Připravuje se podpis smlouvy.
Smlouvy na stavební práce i nábytek byly podepsány
V květnu 2019 byly zahájeny stavební práce v obou odborných učebnách
Stavební práce byly dokončeny v červenci 2019, nábytek do učeben byl namontován na konci srpna 2019
Ze strany CRR probíhá kontrola veřejných zakázek
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Kontrola veřejných zakázek proběhla v pořádku
Realizace projektu byla ukončena, byla podána žádost o platbu.
Žádost o platbu je stále ve stavu administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
Žádost o platbu byla městu proplacena, projekt byl ukončen a započalo období udržitelnosti

Strana 9 (celkem 13)

ORM

CYKLOREGION V. MORAVCE – NOVOSTAVBA STEZKY PRO PĚŠÍ A
CYKLISTY LESEM OBORA - DSP
Informace:
Termín realizace

2019-2020

Podpořeno z

Program Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras v královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

330.000 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

330.000 Kč

Podpora až 90%

297.000 Kč

 Dne 12.10.2018 podána žádost o dotaci na KÚ, o poskytnutí/neposkytnutí rozhodovat bude rozhodovat zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje dne 3.12.2018
 Dne 3.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poskytnutí podpory ve výši 297 tis. Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V UL. NA STRÁŽNICI A
NAHOŘANSKÁ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Informace:
Termín realizace

2019

Podpořeno z

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace
Státní fond dopravní infrastruktury

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

6.408.399 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

4.436.779 Kč

Podpora až 85%

3.771.262 Kč

 Dne 14.11.2018 podána žádost o příspěvek, termín rozhodování SFDI cca květen 2019
 Dne 18.3.2019 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na zhotovitele stavebních prací, dne 25.3.2019
rozhodla RM o zadání zakázky na stavební práce firmě LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o. za nabídkovou cenu
5.204.446,62 Kč.
 Připravuje se veřejná zakázka malého rozsahu na veřejné osvětlení v ulici Nahořanská.
 Dne 30.04.2019 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele veřejného osvětlení, dne 06.05.2019
rozhodla RM o zadání zakázky firmě ERMO spol. s r.o. za nabídkovou cenu 1.063.142,30 Kč.
 Dne 27. 05. 2019 obdrželo město informaci o rozhodnutí Výboru SFDI o nevyhovění žádosti města.
 Na základě souhlasu ZM 6 probíhá úprava PD dle informací ze SFDI, tak aby byla odpovídala daným
požadavkům a aby mohla být znovu podána žádost o dotaci. Termín pro předkládání žádostí pro rok 2020 je
stanoven na 15.10.2019.
 Dne 9.10.2019 byla žádost o dotaci pro rok 2020 podána na SFDI
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 Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
 RM 30 rozhodla o zadání zakázky vybranému dodavateli firmě Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. za nabídkovou
cenu 5.382.080,00 Kč vč. DPH, uzavřena SOD
 během ledna 2020 proběhly koordinační schůzky ke stavbě se všemi zainteresovanými stranami

NUCENÉ ODVĚTRÁVÁNÍ TĚLOCVIČEN S REKUPERACÍ ZŠ MALECÍ
Informace:
Termín realizace

2019

Podpořeno z

Operační program Životní prostředí

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

1 878 529 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

1 843 855 Kč

Podpora až 70%

1 290 698,50

 Dne 28.1.2019 byla podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na instalaci systému nuceného
větrání s rekuperací v tělocvičnách Základní školy Malecí
 Dne 26.3.2019 obdržena výzva k doplnění žádosti – energetického posudku energetickým auditorem, doplněno
 Dne 30.05.2019 obdrželo město informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci
tohoto projektu, bude zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele.
 Probíhá výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky, lhůta pro podání nabídek končí 18.9.2019.
 Dne 14.10.2019 byla uzavřena SOD s vybraným dodavatelem Zdeněk Krch za nabídkovou cenu 1.344.385 Kč
bez DPH, u firmy PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r.o. byl objednán technický dozor investora
 Dne 29.10.2019 proběhlo předání dodavateli a byly zahájeny přípravné práce
 V obou tělocvičnách proběhla instalace vzduchotechnických jednotek, je připravován dodatek na méněpráce
 V polovině prosince 2019 byla dodavatelem předána nainstalovaná vzduchotechnika.
 Na základě doložených podkladů (uzavřených smluv a objednávek) na SFŽP bylo vydáno změnové Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, na jehož základě bude moci být předložena žádost o proplacení dotace (únor/březen 2020).
 Školníkem ZŠ Malecí jsou v pravidelných intervalech opisovány údaje o spotřebě energií na budově, které jsou
součástí energetického managementu, jenž je podmínkou dotace a podmínkou pro závěrečné vyhodnocení akce, které
bude vypracováno po 15 měsících od instalace vzduchotechniky.

CYKLOREGION V. MORAVCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACE UL. CHLÍSTOVSKÁ, II. ETAPA
Informace:
Termín realizace

2019

Podpořeno z

Program Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras v královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
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Celkové výdaje projektu

3.439.260,76 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

3.439.260,76 Kč

Podpora max. 49,99 %

1.719.000,00 Kč









Dne 06.05.2019 bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli (viz ul. Chlístovská I. etapa, souběžná navazující
stavba)
Dne 07.05.2019 byla na KHK odeslána žádost o dotaci. Výsledky dotačního řízení budou známy po 09.09.2019, kdy
zasedá Zastupitelstvo kraje
Dne 06.05.2019 bylo předáno zhotoviteli staveniště, proběhlo odfrézování stávajícího stavu, úprava pláně,
sanace, stržení krajnic, čištění příkopů, pokládka nového asfaltového povrchu.
Práce byly dokončeny v polovině července a na 06.09.2019 je plánována závěrečná kontrolní prohlídka,
celkové skutečné náklady stavby činily 2.999.284,03 Kč
Dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje městu dotaci ve výši 1.719 tis. Kč, RM 23 schválila
smlouvu o poskytnutí dotace
Je připravováno závěrečné vyhodnocení akce.
V prosinci 2019 byla na KÚ KHK odeslána závěrečná zpráva o realizaci včetně vyúčtování a zároveň byla na
účet kraje odeslána nevyčerpaná část dotace (skutečné výdaje nižší o méněpráce) ve výši 202 312 Kč.

STAVEBNÍ ÚPRAVY-REKONSTRUKCE UMĚLÉ VODNÍ NÁDRŽE
V MÍSTNÍ ČÁSTI VRCHOVINY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Informace:
Termín realizace

2020

Podpořeno z

Program obnovy místních částí
Královéhradecký kraj

Finance:
Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

2.097.718,45 Kč

Způsobilé (uznatelné) výdaje projektu

2.097.718,45 Kč

Podpora max 50 % z uznatelných výdajů, max 500 tis. Kč

500.000 Kč






Dne 07.05.2019 byla na KHK odeslána žádost o dotaci. Žádost je formálně správně. Výsledky dotačního řízení budou
známy po 09.09.2019, kdy zasedá Zastupitelstvo kraje
Dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje městu dotaci ve výši 500 tis. Kč, RM 23 schválila
smlouvu o poskytnutí dotace
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
RM 30 rozhodla o zadání zakázky firmě P O P R spol. s r.o., za nabídkovou cenu 2 036 430,00 Kč vč. DPH, uzavřena
SOD

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Informace:
Termín realizace

2020

Podpořeno z

ŠKODA AUTO

Finance:
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Dle Žádosti o poskytnutí dotace (v Kč)
Celkové výdaje projektu

590.109 Kč (317 tis. Kč místo pro přecházení
+ 272 tis. Kč měřiče rychlosti)

Podpora

250.000 Kč







RM 25 byla informována o výsledcích jednání se zástupcem společnosti ŠKODA AUTO (dále jen „ŠA“), které
navazovalo na neúspěšná podání žádostí o dotaci do grantového programu společnosti ŠA Dopravní bezpečnost
v obcích v posledních dvou letech (rok 2018 „Místo pro přecházení přes silnici I/14 za čerpací stanicí“ - podání
žádosti schváleno ZM 124 a v roce 2019 „Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách“ - podání
žádosti schváleno ZM 4). Na základě jednání bylo městu doporučeno podat jednu žádost zahrnující oba
záměry. Žádost byla podána 10.10.2019.
Obdržena informace ze ŠA o doporučení projektu k podpoře. Očekává se obdržení darovací smlouvy.
RM 27 schválila darovací smlouvu
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele prací místa pro přecházení přes I/14 (součástí zakázky je i
navazující chodník do ulice Kaštánky)
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