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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘÍJEMCE PODPORY 

Název akce:  Plumlov – odkanalizování Běliska 

Příjemce podpory:  Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 01 Plumlov 

IČ:  00288632 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU STAVBY 

Zhotovitel stavby byl vybrán na základě provedeného výběrového řízení. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka obchodní společnosti QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov - Nouzka, IČ: 

25307762.  

Smlouva na zhotovení stavby byla uzavřena dne 18.08.2021. 

Cena stavby objektivizovaná výběrovým řízením: 991.450,00 Kč 

 

Stavba, resp. staveniště, byla předána dne 08.09.2021 na základě Protokolu o předání staveniště při zahájení 

díla.  

 

Stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím (společným povolení) č.j. PVMU 102777/2020 40 vydaného 

Magistrátem města Prostějova, odbor životní prostředí.  

V průběhu realizace díla byly navrženy a provedeny drobné úpravy neměnící zásadní charakter akce. S ohledem 

na geologické poměry byl změně způsob provedení protlaku pod vodním tokem Hloučela. Tato změna se 

promítla dodatku č. 1, která řeší změnu termínu. Způsob nového provedení protlaku změnil i výši nákladů, jehož 

změna je součástí dodatku č. 2.  

Na základě těchto nepředvídaných změn při realizaci díla byl upraven termín dokončení stavebních prací na 

19.11.2021 a upravena celková cena. Celková cena díla byla navýšena na 1.045.262,95 Kč.  

 

Celé dílo bylo dodavatelem předáno investorovi bez vad a nedodělků dne 19.11.2021 na základě Zápisu o 

odevzdání a převzetí stavby. 

 

Realizací stavby byla vybudována splašková kanalizace v místní části Běliska ve města Plumlov v celkové délce 

129 m a celkovém počtu 7 ks přípojek.  Nová splašková kanalizace byla napojena na stávající kanalizační síť 

města Plumlov do ČOV. Stavbou  došlo k optimalizaci efektivity provozu stávající městské ČOV.  
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PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PODPORY 

 

Celková výše nákladů na realizaci akce: 1.045.262,94 Kč 

Smlouva o dílo:             991.450,00 Kč 

Po dodatku č. 2:         1.045.262,95 Kč 

 

Výše nákladů hrazená příjemcem podpory: 725.262,94 Kč, tj. 69 % 

Výše nákladů hrazená s podporou Olomouckého kraje: 320.000,00 Kč, tj. 31 % 

 

Vlastní zdroje města Plumlova činí 69%. Splněna podmínka poskytovatele, že na akci musí být nejméně 50 % 

z vlastních a jiných zdrojů. 

 

Stavební práce v rozsahu základní smlouvy o dílo včetně víceprací byly příjemcem podpory uhrazeny dne 

29.11.2021.   

 

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na úhradu nákladů na realizaci stavby v rozsahu základní 

smlouvy o dílo. 

 

Akce „Plumlov – odkanalizování Běliska“ byla postavena v souladu s podmínkami pro získání podpory a 

uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Městem Plumlov.   

 

Stavba byla v termínu řádně převzata a uvedena do provozu. 

 

Město Plumlov je plátcem DPH a na tuto akci uplatnila odpočet DPH. 

 

 

 

 

 

V Plumlově dne 21.12.2021    Gabriela Jančíková 

   starostka města 
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