Zásobování vodou lokality Libotín
Projekt číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007122 „Zásobování vodou lokality Libotín“ je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní
prostředí“.
Prioritní osa :
Specifický cíl:

1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Projekt „Zásobování vodou lokality Libotín“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“
finanční částkou 1.000.000 Kč.
Hlavním cílem projektu je zajištění dodávek pitné vody pro obyvatele lokality Libotín ve Štramberku
prostřednictvím vybudování vodovodu (vodovodního přivaděče a rozvodních vodovodních řadů). Celkem
dojde k napojení 70 obyvatel, kterým se projektem zlepší kvalita dodávané vody.
V důsledku realizace projektu se očekávají následující efekty:
 70 nově napojených obyvatel na vodovod zajišťující dodávku pitné vody v dostatečném množství
a kvalitě;
 vybudování vodovodu v celkové délce 1574,3 m;
 zlepšení podmínek pro život obyvatel v městské části Libotín;
Související stavbou je výstavba splaškové kanalizace v území, která je připravována pod názvem "Město
Štramberk - Odkanalizování lokality Libotín" a jejímž investorem je Město Štramberk.
Datum podání žádosti:
Registrace akce a rozhodnutí:
Datum ukončení projektu:
Datum předložení ZVA:

leden 2018
06. 09. 2018
16. 02. 2020
29. 01. 2021

Finanční rozpočet projektu
Dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Předpokládané celkové výdaje projektu:
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:
Zdroje žadatele:
Příjmy:
Příspěvek EU:
Příspěvek MSK:

10.467.501,66 Kč
9.765.971,71 Kč
701.529,95 Kč
1.098.671,82 Kč
2.441.492,93 Kč
6.225.806,96 Kč
1.000.000,00 Kč
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Stručný popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení
Popis stavby:
Nový vodovod slouží pro zásobování zájmové lokality Štramberk - Libotín pitnou vodou. Jedná se o
liniovou stavbu, která je členěna na přivaděč I a vodovodní řady 1, 1-2, 1-2-1. Vodovodní síť je
realizována z materiálů: PE 100-RC, SDR 17, SDR 11, Tvárná litina TLT. Celková délka nově
vybudovaného přivaděče a vodovodních řádů 1,57 km.
Zahájení fyzické realizace - 15.2.2019
Ukončení fyzické realizace - 18.11.2019
Stavba Zásobování vodou lokality Libotín - reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007122 byla realizována
dle Smlouvy o dílo ve smyslu dodatků č. 1 a č. 2.
Dodatek č. 1 - Úprava článku IV. Termín plnění
Dodatek č. 2 - Změna čl. V, odst. 1 a 9 - změna ceny díla v souvislosti se změnami č. 1,2,3 týkající se
části projektu - kanalizace.
Plnění indikátorů projektu:
1. Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou - 70 osob - obyvatelé se budou
připojovat až po kolaudaci
2. Délka vodovodní sítě (včetně přípojek) - 1,57 km - splněno
3. Počet obyvatel nově připojených na vodovod - 70 osob - obyvatelé se budou připojovat až po kolaudaci
Další harmonogram projektu:
1. Kolaudace stavby - dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 16.02.2020
2. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) - 29.01.2021

Datum: 18. 11. 2019
Zpracoval: Ing. Oldřich Škrabal – místostarosta města Štramberka
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