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Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Vážená paní inženýrko,
níže zasílám odpovědi na Vaše otázky položené na základě zákona o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb., které jsem obdržela 28. dubna 2014.
1. sdělení, z jakého důvodu Rada města Chropyně usnesením RM 6/101/14 rozhodla
 o odstoupení od žádosti o poskytnutí dotace na akci „Kompostování pro město
Chropyně“
Odpověď: Z důvodu snížení částky dotace z původních 90 % na 55,7 % poskytovatelem
dotace ze dne 20.3.2014. Snížení bylo způsobeno souběhem čerpání prostředků v režimu de
minimis na dotaci na nákup kropícího vozu.


o vypovězení smluv s dodavateli stavební a technologické části – Energreen
Projekt s.r.o. a GA Energo Technik s.r.o.

Odpověď: Z důvodu nepřijetí dotace, respektive odstoupení od žádosti.


o novém zpracování nabídky na opětovné podání žádosti na akci „Kompostování
pro město Chropyně“

Odpověď: Rada města se rozhodla podat žádost na tuto akci již mimo režim de minimis. Při
novém podání je možnost získat dotaci opět ve výši 90 % uznatelných nákladů.
2. sdělení z jakého důvodu bylo o dva dny později, dne 2.4.2014 usnesení RM 6/101/14
revokováno usnesení RM 2/102/14 a uloženo předložit dotaci ke schválení
zastupitelstvu města?
Odpověď: Jelikož se v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (20. března 2014) lišila výše dotace
od původně přislíbené v Oznámení o přiznání dotace (z dubna 2013) a město Chropyně již
mělo dodánu technologii, bylo nutné uhradit fakturu, která byla splatná 5. dubna 2014.
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V opačném případě bychom se vystavovali možnému postihu ze strany dodavatelské firmy.
Vzhledem k výši fakturované částky Rada města rozhodla, předložit možné varianty řešení na
jednání zastupitelstva města.
3. sdělení podmínek dotace na akci „Kompostování pro město Chropyně“ – č. IS SFZP
12136784, vč. zaslání kopie smlouvy o poskytnutí dotace a sdělení, kdo zodpovídá za
zabezpečení splnění dotačních podmínek po dobu udržitelnosti.
Odpověď: Pokud se jedná o podmínky získání dotace na tuto akci, jsou definovány v
dokumentech OPŽP. Jejich přesný obsah je na www.opzp.cz a to především v
Implementačním dokumentu a v Závazných pokynech pro žadatele. Kopii smlouvy o
poskytnutí dotace nelze zaslat, protože od letošního roku je tento dokument nahrazen
Rozhodnutím o přidělení dotace, které je přiloženo v příloze. Za zabezpečení splnění
dotačních podmínek po dobu udržitelnosti zodpovídá žadatel. V tomto případě bylo žadatelem
Město Chropyně.
4. vyčíslení výše nákladů na vybudování stavební i technologické části kompostárny,
včetně nákladů souvisejících, vč. informace kým a za kolik byla zpracována žádost o
dotaci, projektovou dokumentaci, zabezpečení technického dozoru atd.
Odpověď: Na základě výsledků výběrových řízení byla:
cena za stavební práce vysoutěžena za 1.058.308,- Kč bez DPH (město Chropyně není plátce
DPH) a cena za dodávku technologií za 3.195.000,- Kč bez DPH. Žádost o dotaci, včetně
potřebných dokumentů, studií a analýz, zpracovala firma IWWA s.r.o. za částku 185.130,- Kč
vč. DPH. Projektovou dokumentaci zpracovala firma IWW engeneering s.r.o. za 21.780,- Kč
vč. DPH, zabezpečení technického dozoru nebylo potřeba vzhledem k nezapočetí stavby.
Město hradí ze svého rozpočtu 10% - tyto výdaje jsou uznatelné v rámci dotace.
5. vyčíslení předpokládaných nákladů na provoz kompostárny po dobu udržitelnosti a
sdělení způsobu zajištění financování celé akce – jaká část bude financována z dotace
a kolik z rozpočtu města (v Kč, vč. DPH)?
Odpověď: Nejpravděpodobněji by kompostárna měla být provozována jako ziskové zařízení.
Proti ceně uložení odpadu na skládku je provoz kompostárny asi třetinový. Standardní
náklady na uložení odpadu se dnes pohybují kolem 1.200,- Kč za tunu. Mezi odpad již patří i
odpad biologicky rozložitelný, tedy ten, který se podle nových předpisů musí likvidovat buď
skládkováním nebo kompostováním. Samozřejmě náklady na provoz tudíž přímo souvisí na
organizaci provozu kompostárny a poměru množství skládkovaného a kompostovaného
biologicky rozložitelného odpadu. V současné době Chropyně skládkuje ročně zbytečně
minimálně cca 350 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu a dalších asi 400 tun
vzniká na obecních pozemcích. Je však třeba říct, že dobrá kompletní údržba katastru města
Chropyně může vést ke vzniku až 3.800 tun biologicky rozložitelného odpadu. V takovém
případě by provoz kompostárny vykázal roční zisk jen v Chropyni cca 4 mil Kč po odečtení
nákladů. Vše tedy záleží na způsobu a organizaci práce ve sběru a třídění odpadu.
Na tuto akci byla, dle přiloženého rozhodnutí, přidělena z OPŽP částka 2.917.459,- Kč,
z rozpočtu města měly být dofinancovány 2.320.245,- Kč.
6. jaká je kapacita kompostárny a na základě čeho a kým byla kapacita stanovena a kým
byla zpracována projektová dokumentace a zaslání její kopie nebo zveřejnění.
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Odpověď: Kapacita kompostárny byla stanovena na 1.874 tun za rok. Byla vypočítána dle
metodiky Ministerstva životního prostředí. Projektová dokumentace byla zpracována firmou
IWW engeneering s.r.o., viz. výše. V příloze Vám zasílám Architektonicko stavební řešení
kompostárny, konkrétně situaci – návrh areálu. Projektová dokumentace byla zpracována
pouze na stavební část a kompletní je k dispozici na Odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Chropyni.
Pro úplnost dodávám, že veškeré mé odpovědi se vztahovaly k dotaci, která nebyla na základě
usnesení zastupitelstva města, akceptována.
S pozdravem

Ing. Věra Sigmundová
starostka města Chropyně
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