
Projektový záměr

Evidenční číslo: 001687

Datum finalizace projektového záměru: 0

1. Název projektu: Modernizace systému sběru v Přerově v rámci

ITI

2. Zařazení do strategie ITI OA (číslo a název opatření)

Číslo výzvy ITI Olomoucké aglomerace Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 53

Číslo a název opatření: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,

třídění a úpravu odpadů

Celý název opatření: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,

třídění a úpravu odpadů

3. Zařazení do operačního programu (prioritní osa, specifický cíl)

Název operačního programu OP Životní prostředí

Prioritní osa operačního programu:  PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické

zátěže a rizika

Specifický cíl prioritní osy operačního

programu:

SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a

energetického využití odpadů

Program podpory (vyplňte pouze v případě

OP PIK):

4. Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Nádoby ve sběrných hnízdech jsou často přeplněné a zabírají velký prostor. Dosud není zaveden

systém monitoringu naplněnosti nádob a následné optimalizace svozových tras.

Město se rozhodlo pro kompletní modernizaci spočívající v postupném přechodu na nový systém

sběru komunálních odpadů (či odpadů podobných KO). Těžištěm je pořízení nových nádob různých

velikostí na 5 složek separovaného odpadu, které zastávají princip spokojeného uživatele,

designově i technicky odpovídají aktuálním potřebám uživatelů (bezdotykové otvírání, žádné ostré

hrany, příznivá výška apod.). Nádoby jsou zároveň uzpůsobeny pro zabudování chytrých

technologií (např. kontrola naplnění).

Cíle projektu:

Vybudování moderního systému sběru separovaných odpadů ve městě Přerov. Pořízení nádob na

separované opady.

Jaké změny se v důsledku realizace projektu očekávají?

Navýšení množství vyseparovaných složek odpadů.

Uživatelský komfort pro občany.

Zefektivnění systému sběru a svozu odpadů.

Úspora nákladů na sběr a svoz.

Úspora místa pro nádoby na separované složky - uvolnění parkovacích míst.

Klíčové aktivity:

Pořízení nádob na separovaný odpad.
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Odděleně sbíranými složkami jsou papír, plast, kovy, sklo a BRKO.

Nádoby budou různých velikostí (3000, 2000 a 1100 l), celkový počet 311 ks.

Cílová skupina:

Občané statutárního města Přerova

5. Vazba na další projekty v rámci ITI OA

Vazba 1.

Název projektového záměru: Modernizace svozu odpadů v Přerově v rámci ITI

Realizátor: Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zdroj financování (operační program, vč.

specifického cíle, jiný zdroj – kraj, obec,

soukromé zdroje apod.):

OPŽP, specifický cíl 3.2

Požadovaná dotace z ESI fondů v Kč: 2 500 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje (v Kč): 10 000 000 Kč

Stručně o zaměření projektu a popis integrovaného řešení:

Projekt navazuje na pořízení nádob v rámci tohoto projektu. Zakoupeny budou dva svozové vozy

kompatibilní s odpadními nádobami na separovaný odpad spolu s dalšími 1100 l nádobami na

tříděný odpad.

Vazba na opatření strategie ITI: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,

třídění a úpravu odpadů

Vazba 2.

Název projektového záměru: Dovybavení sběrného dvora v Přerově

Realizátor: Technické služby města Přerova, s.r.o.

Zdroj financování (operační program, vč.

specifického cíle, jiný zdroj – kraj, obec,

soukromé zdroje apod.):

OPŽP, specifický cíl 3.2

Požadovaná dotace z ESI fondů v Kč: 2 404 962,25 Kč

Celkové způsobilé výdaje (v Kč): 11 640 017 Kč

Stručně o zaměření projektu a popis integrovaného řešení:

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a nevhodné uspořádání sběrného dvora, provozovaného

Technickými službami města Přerova, s.r.o. (dále TSMPr. Modernizací systému sběru v Přerově

dojde k vytvoření uceleného systému odděleného sběru odpadů, kde občan může pohodlně

oddělně odkládat všechny využitelné odpady (do sběrného dvora nebo separačních hnízd).

Vazba na opatření strategie ITI: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,

třídění a úpravu odpadů

Vazba 3.

Název projektového záměru: Modernizace sběrného dvora v Přerově v rámci

ITI

Realizátor: Technické služby města Přerova, s.r.o.
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Zdroj financování (operační program, vč.

specifického cíle, jiný zdroj – kraj, obec,

soukromé zdroje apod.):

OPŽP, specifický cíl 3.2

Požadovaná dotace z ESI fondů v Kč: 5 436 600 Kč

Celkové způsobilé výdaje (v Kč): 6 396 000 Kč

Stručně o zaměření projektu a popis integrovaného řešení:

V rámci projektu byly realizovány drobné úpravy prostranství SD, pořízení drtiče, váhy a kontejnerů

pro sběr a transport odpadů.

Záměr byl realizován v roce 2018. Modernizací systému sběru v Přerově dojde k vytvoření

uceleného systému odděleného sběru odpadů, kde občan může pohodlně oddělně odkládat

všechny využitelné odpady (do sběrného dvora nebo separačních hnízd).

Vazba na opatření strategie ITI: 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,

třídění a úpravu odpadů

Další související projektové záměry a doplňující informace:

6. Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace

Obec: Přerov

ORP: Přerov

Okres: Přerov

Specifikace adresy:

území Statutárního města Přerova.

7. Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území Olomoucké aglomerace

Realizací projektu dojde v Olomoucké aglomeraci ke zlepšení nakládání s odpady. Vytvoří se nová

kapacita systému sběru separovaných odpadů ve městě Přerově.

Projekt naplňuje Strategický cíl 3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života, Opatření 3.2.2

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů ze Strategie ITI Olomoucké

aglomerace.

8. Předkladatel projektu (identifikace žadatele)

IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825

Název společnosti(dle obchodního rejstříku): Statutární město Přerov

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

9. Partner / partneři projektu

Bez partnera

Role partnera/partnerů:

Bez partnera

10. Podkladové materiály pro projekt - jaké podklady již máte zpracované, a jaké

podklady je nutno ještě zpracovat?

Územní rozhodnutí: nerelevantni
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Studie proveditelnosti: nerelevantni

Analýza nákladů a výnosů: nerelevantni

Studie dopadů na životní prostředí (EIA): nerelevantni

Projektová dokumentace pro stavební povolení: nerelevantni

Stavební povolení: nerelevantni

Zadávací dokumentace: nerelevantni

11. Harmonogram projektu

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 31.12.2021

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 31.12.2023

Etapy projektu:

Projekt bude jedno etapový.

Dílčí kroky:

1) Předložení projektového záměru Statutárnímu městu Olomouc jako nositeli integrované strategie

ITI Olomoucké aglomerace – 53. výzva: do 31.8.2019

2) Předložení žádosti o dotaci do 133. výzvy Operační program Životní prostředí 2014-2020: do

31.10.2019

3) Zahájení projektu (Podpis první kupní smlouvy na hlavní předmět projektu): 31.12.2021

4) Ukončení fyzické realizace projektu (Podpis posledního předávacího protokolu): 31.12.2022

5) Ukončení projektu (Předložení kompletních podkladů pro ZVA = odeslání ZZOR a ZŽOP):

31.12.2023

12. Rozpočet projektu

Celkové výdaje: 10 337 030 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 337 030 Kč

Výše dotace od EU: 85% 8 786 475,50 Kč

Výše dotace od státu: 0% 0,00 Kč

Vlastní zdroje: 15% 1 550 554,50 Kč

Finanční plán:

Rok Způsobilé

výdaje

Dotace od EU Dotace od státu Vlastní zdroje

2019 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2020 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2021 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2022 10 337 030 Kč 8 786 476 Kč 0 Kč 1 550 555 Kč

2023 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

13. Zabezpečení realizace projektu, předfinancování, projektový tým:

Žadatel disponuje dostatečnými lidskými i finančními zdroji pro realizaci projektu.

Projektový tým:

Administrátor projektu:

HASH: „rozpracovaná žádost“

strana 4



Ing. Lucie Valentová, Ph.D., projektová manažerka, Agentura ValFia, s.r.o.

Statutární zástupce žadatele:

Ing. Petr Měřínský, primátor

14. Udržitelnost projektu:

Projekt je pečlivě naplánován tak, aby naplnil udržitelnost projektu, která spočívá ve vytvoření nové

kapacity systému sběru tříděného odpadu na úrovni minimálně 395 t/rok. Udržitelnost projektu je 5

let a začíná dnem schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFŽP.

15. Publicita projektu:

Publicita projektu se řídí aktuálně platnými PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v

Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Bude vytvořen informační plakát (cedule), který bude vyvěšen v místě realizace projektu.

16. Konzultace s nositelem ITI:

Projektový záměr byl konzultován dne 22.5. a 31.7.2019 s Mgr. Petrem Kladivem, Ph. D.

17. Indikátory projektu:

40103 - Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů - 395 t/rok

INDIKÁTOR HODNOTA DATUM

NAPLNĚNÍ

kód název měrná

jednotka

počáteční cílová

40101 Zvýšení kapacity pro

recyklaci odpadů

t/rok 0 0 31.12.2023

40102 Kapacita podpořených

zařízení pro materiálové

využití ostatních odpadů

t/rok 0 0 31.12.2023

40103 Nově vytvořená kapacita

systémů separace a svozu

všech odpadů

t/rok 0 395 31.12.2023

18. Další informace:

19. Seznam příloh:

Plná moc: soubor nebyl nahrán.

Doklady o právní subjektivitě žadatele: byl nahrán soubor RES-

Statutární město Přerov.pdf

Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s

provedením ohlášené stavby nebo účinná veřejnoprávní

smlouva o provedení stavby (kopie):

byl nahrán soubor StÚ

nerelevantní Mesto Prerov

133.pdf

Další podklady (nepovinná příloha): soubor nebyl nahrán.

20. Kontaktní osoba

Jméno a příjmení: Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
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Pozice v organizaci žadatele: agentura

Telefon: 777081578

Kontaktní e-mail: info@valfia.cz

21. Čestné prohlášení:

1. Veškeré mnou předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

2. Budu v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně.

3. Zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladů projektu, na které není

poskytována podpora z ERDF/FS, nebo SR.

4. Předkládaný projektový záměr bude v souladu s žádostí o dotaci.

5. Souhlasím s uchováním poskytnutých dat v projektovém záměru ve webové aplikaci

nositele ITI Olomoucké aglomerace

6. Jsem byl informován o zpracování osobních údajů potřebných pro administraci projektového

záměru.

22. Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Ing. Petr Měřínský

Telefon: 581268410

Kontaktní e-mail: primator@prerov.eu

Stav přípravy žádosti: ROZPRACOVANÁ

Hash kód žádosti: „rozpracovaná žádost“

Datum a čas finalizace žádosti: --------

Datum a čas poslední editace: 2.8.2019 12:56:41

Datum a čas tisku: 2.8.2019 13:36:58
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