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Informace
o záměru propachtovat hmotné nemovité věci
(dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů)
Statutární město Frýdek-Místek prostřednictvím odboru zadávání veřejných zakázek (dále jen
odbor ZVZ) realizuje koncesní řízení pod názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P21V00000063, a to
v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZZVZ).
Důvod koncesního řízení je dán skutečností, že nový infrastrukturní majetek (stavby vodovodů a
kanalizací viz níže ad B) od investiční přípravy, včetně realizace jsou spolufinancovány z dotačních
prostředků EU v rámci operačního programu OPŽP 201-2020, a to prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR v souladu podmínkami Národního programu životní prostředí (dále jen
„NPŽP“). Z dotačních podmínek vyplývá, že pokud město buduje nové části vodovodů či
kanalizací z dotačních prostředků, bez ohledu na rozsah těchto dotovaných investic musí:
-

ukončit smlouvy se stávajícím provozovatelem

- a provést výběr nového provozovatele na veškerý infrastrukturní majetek stávající vlastní i
nově budovaný.
Cílem koncesního řízení je uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a
kanalizací na dobu 10 let s vybraným dodavatelem, který vzejde výhradně z tohoto
zadávacího řízení postupem dle ZZVZ.
Předmět pachtu je vymezen podrobně koncesní dokumentací zveřejněnou na profilu zadavatele
https://www.zakazkyfm.cz/contract_display_1586.html v sekci zadávací dokumentace.
Jedná se o následující stávající a nově budovaný infrastrukturní majetek (VHI):

A/ stávající VHI
Vodovod
a) Frýdek-Místek – Skalice – RVS – B – jedná se o 2,52 km vodovodu, 37 ks vodovodních
přípojek, 37 ks vodoměrů;
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b) Frýdek-Místek – RVS – B – jedná se o 12,353 km vodovodu, 293 ks vodovodních
přípojek, 293 ks vodoměrů;
c) F-M – Lískovec – RVS – H1 – jedná se o 0,465 km vodovodu, 8 ks vodovodních
přípojek, 8 ks vodoměrů;
d) F-M – Lískovec – RVS – H – jedná se o 0,9 km vodovodu, 1 ks vodovodních přípojek,
1 ks vodoměrů;
Kanalizace
a) Frýdek-Místek – kanalizace B – jedná se o 20,365 km gravitační kanalizace, 386 ks
kanalizačních přípojek, 3 ks čerpacích stanic;
b) Kanalizace Lískovec – jedná se o 0,248 km gravitační kanalizace, 2 ks kanalizačních
přípojek, 2 ks ČOV ve vlastnictví města;

B/ Nově budovaný infrastrukturní majetek (VHI)

Vodovod
a) Vodovodní řad ve Frýdku-Místku, místní část Skalice – jedná se o výstavbu vodovodu
v délce 3,04 km, nově bude připojeno 50 obyvatel na vodovod; v rámci projektu se
jedná o 20 již známých vodovodních přípojek.
b) Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3 - Jedná se o
výstavbu vodovodu v délce 1,61 km, nově bude připojeno 70 obyvatel na vodovod;
v rámci projektu bylo realizováno 40 vodovodních přípojek.
Kanalizace
a) Frýdek-Místek – odkanalizování místních části Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a
Lysůvky – jedná se o vybudování 31,63 km kanalizace, nově bude napojeno 2407 EO
na kanalizaci, která odvede splaškové vody do stávající kanalizace, která je ve
vlastnictví společnosti SmVaK a následně na ČOV Frýdek-Místek, která je ve vlastnictví
SmVaK. V rámci projektu se jedná dále o 862 již známých kanalizačních přípojek.
b) Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice. V rámci
projektu se jedná dále o 45 kanalizačních přípojek.

Podrobná specifikace stávajícího i nově budovaného majetku je zveřejněna na profilu
zadavatele
https://www.zakazkyfm.cz/contract_display_1586.html
v sekci
„zadávací
dokumentace.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
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