
Město Příbram
i Odbor životního prostředí

Pro jednání ZM
dne: 14,09.2020

Název bodu jednání:
Poskytnuti věcných darů Varovných protipovodňových stanic na vodních tocích obcím v ORP Příbram

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního Prost

v RM dne 24.08.2020, usn.č.698/2020 l

Text usneseni RM:
R.usn.č.698/2020
Rada doporučuje ZM
schválit poskytnuti věcných darů Varovných protipovodňových stanic 1 ks obci Bohutín, IČO 00241946,
se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 140, 1 ks obci Obecnice, IČO 00242918, se sídlem Obecnice 159, 1 ks
obci Višňová, IČO 00243507, se sídlem Višňová 153. 1 ks obci Ostrov, IČO 00662925, se sídlem Ostrov
24, 2 ks obci Tochovice, IČO 00243418, se sídlem Tochovice 11, 1 ks obci svojšice, ičo 00662992,
se sídlem svojšice 8, 1 ks obci Věšín, IČO 00243493, se sídlem Věšín 3.

Napsal: Ing. Petr Walen ka

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje

poskytnuti věcných darů Varovných protipovodňových stanic 1 ks obci Bohutín, IČO 00241946,
se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 140, 1 ks obci Obecnice, IČO 00242918, se sídlem Obecnice 159, 1 ks
obci Višňová, IČO 00243507, se sídlem Višňová 153, 1 ks obci Ostrov, IČO 00662925, se sídlem Ostrov
24, 2 ks obci Tochovice, IČO 00243418, se sídlem Tochovice 11, 1 ks obci svojšice, ičo 00662992,
se sídlem svojšice 8, 1 ks obci Věšín, IČO 00243493, se sídlem Věšín 3.

Důvodová zpráva:

Varovná protipovodňová stanice (dále jen stanice) je zařizeni k pozorováni a měřeni vodního stavu
v hlásném profilu vodního toku, vybavená varovným systémem (rozesiláni SMS zpráv). llustračni
fotografie přiložena v příloze.

Město Příbram v roce 2012 vybudovalo na území ORP Příbram několik hlásných profilů kat. C. Jeden
profil v Příbrami a ostatní na území jiných obci. Cílem bylo zajištěni hlásné povodňové služby. Profily
byly vybaveny stanicemi. Vybudování bylo podpořeno dotaci z Operačního fondu životního prostředí.
Pořizovací cena jedné stanice se pohybovala od 64 776 do 74 160 KČ. Město mělo spoluúčast na dotaci
10 %, na předmětu daru (8 stanic) to bylo celkem 55 574 kč. U výrobce byla zjištěna současná v místě
a čase obvyklá cena stanice: cca 15 000 Kč, VC, DPH.

Vlastníkem stanic je doposud město Příbram, po dobu udržitelnosti bylo povinno zajistit funkčnost všech
stanic. Doba udržitelnosti skončila a OZP navrhuje převedení stanic do vlastnictví jednotlivých obci
formou daru. Starostové obci přijeti daru přislibili.

Důvodem převedeni stanic je: stanice v profilech kategorie C jsou důležité především pro obce, využití
pro ORP je okrajové, obsluha všech stanic je pro město organizačně a časově náročná, dojde k úspoře
finančních prostředků (náklady na výměnu baterii, údržba, opravy, služby serveru). Stárnutím stanic
dochází k nárůstu nákladů na provoz. Průměrné roční náklady na výše uvedené stanice činí cca 20 000
Kč (služby serveru, opravy, náklady na obsluhu).

Odbor životního prostředí doporučuje věcné dary poskytnout.

Příloha: llustračni fotografie stan ice




