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Materiál pro 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.06.2017

Podání projektové žádosti na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
si vyhradilo
rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování, předfinancování a záhájení projektové přípravy
projektu „Stavba požární zbrojnice v Karviné-Loukách“ předkládaného do programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ vyhlášeném Ministerstvem vnitra České republiky.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
předložit žádost o dotaci na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách do programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ vyhlášeném Ministerstvem vnitra České republiky na spolufinancování z dotačního titulu ve výši 50 %
způsobilých výdajů, maximálně však ve výši Kč 4.500.000,- (slovy: Čtyřimiliónypětsettisíc korun českých).
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
spolufinancování stavby požární zrojnice v Karviné-Loukách z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
vyhlášeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to v minimální výši 50 % způsobilých výdajů projektu a ve výši
100 % nezpůsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
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předfinancování stavby požární zbrojnice v Karviné-loukách v plné výši z rozpočtu statutárního města Karviná v
roce 2018.
Úkol: ano

/ ne
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Důvodová zpráva
Podání projektové žádosti na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, vyhlásilo
dotační titul pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“. Termín pro podání žádosti o dotaci je 31.5.2017. V rámci podprogramu 3 může být
dotace poskytnuta na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice.
Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je
v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III
nebo JPO V. Tuto podmínku v Karviné splňuje pouze Karviná-Hranice (JPO III), Karviná-Ráj (JPO V) a
Karviná-Staré Město (JPO V). Kritériem hodnocení žádosti o poskytnutí dotace je zejména průměrný
počet zásahů jednotky, stav budovy požární zbrojnice, předurčenost a zařazení jednotky.
Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, maximálně 4,5 mil. Kč. Neuznatelnými výdaji stavby
budou: prostory, které nebudou využívány v souladu s ČSN 735710, pronájem lešení, projektová
dokumentace, náklady na autorský a technický dozor, úpravy veřejných prostranství (chodníky), terénní
úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně.
Porada uvolněných funkcionářů uložila dne 3.4.2017 Odboru rozvoje MMK zpracovat a podat do
uvedené výzvy žádost o dotaci na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách.
Povinnými přílohami žádosti o dotaci je projektový záměr (studie) a odborné stanovení ceny. Tyto
dokumenty připravila projektová a inženýrská kancelář ARPIK OSTRAVA, s.r.o.
Dispozice interiéru:
- garážové stání pro 1 hasičské auto
- sklad hadic a sportovního vybavení
- šatna pro výjezdovou jednotku, wc
- zázemí - kuchyňka
- věž na sušení hadic
Exteriér:
- odstavná plocha před garáží
- chodník, příjezdová cesta
Umístění novostavby hasičské zbrojnice je navrženo na parcele č.p. 2698/6 kat. území Louky nad Olší.
Pozemek se nachází mezi fotbalovým hřištěm s přilehlou zástavbou rodinných domů na straně jedné,
a řekou Olší na straně druhé. Přístup na pozemek je po ulici Ke Hřišti, která nemá ideální šířku, a proto
bude nutné upravit stání osobních aut na komunikaci. Inženýrské sítě (voda, elektrická energie, Cetin)
se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od plánovaného objektu. Jejich kapacitu bude nutné prověřit
v dalším stupni projektové dokumentace.
Podmínkou dotačního titulu je realizace v roce 2018. Z tohoto důvodu je nutné začít s projektovou
přípravou ihned, není možné čekat na informaci o poskytnutí dotace. Po schválení dotace bude
poskytovatel dotace po obci vyžadovat včasné předložení projektové dokumentace stavby, kopii
dokladu příslušného stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební povolení, sdělení
k ohlášení stavebních prací).
Odhad realizačních nákladů:
Předpokládaná zastavěná plocha objektu je cca 168 m 2 a obestavěný prostor cca 1033 m3. Podle
cenových ukazatelů je realizační cena za m 3 6.000 Kč. Z toho vychází realizační cena hasičské
zbrojnice cca 6,2 mil. Kč bez DPH. Cena nezahrnuje náklady na vnitřní vybavení.
Úprava venkovních ploch cca 0,7 mil. Kč bez DPH.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Podání projektové žádosti na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách

Strana 1 / 2

Odhad celkových realizačních nákladů je cca 6,9 mil. Kč bez DPH, tj. 8,4 mil. Kč včetně DPH.
Projekt je nutné v plné výši předfinancovat. Jako žadatel o dotaci musíme v žádosti, formou usnesení
zastupitelstva, garantovat vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování akce.
Jelikož realizace projektu (výstavba) bude probíhat v r. 2018, budou náklady na realizaci zahrnuty do
rozpočtu pro r. 2018. Projektová příprava je hrazena v r. 2017 z rozpočtu Odboru majetkového.

Doporučení Rady města Karviné

Rada města Karviné doporučuje podání žádosti o dotaci na stavbu požární zbrojnice v Karviné-Loukách
a doporučuje zajištění spolufinancování z rozpočtu statutárního města Karviné. Projektovým
manažerem je Ing. Šárka Kubicová (Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování).
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