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Odstranění povodňových škod z 14.8.2020 - Dolce, Bojiště u
Trutnova

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Porada vedení
schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele prací spojených s opravou poškozené
hráze vodní nádrže č. 0 v rekreační oblasti Dolce, konkrétně účastníka
KAMPA - MARYNKA s.r.o., Jilemnice, Lesní 1060, PSČ 514 01, IČ
23
26014998, nabídková cena 372.286, Kč včetně DPH
Návrh na usnesení PV

pověřuje
02.01
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem
doporučuje
03.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení
Rada města
schvaluje
01.01
rozhodnutí o výběru dodavatele prací spojených s odstraněním
povodňových škod z 14.8.2020 (opevnění nátrže u silnice a opevnění
u pomníku vše podél komunikace v ulici Svojšova, Bojiště u
Trutnova) konkrétně účastníka KAMPA - MARYNKA s.r.o., Jilemnice,
06
Lesní 1060, PSČ 514 01, IČ 26014998, nabídková cena 462.067, Kč
včetně DPH

Návrh na usnesení RM

pověřuje
02.01
Ing. France, vedoucího Odboru rozvoje města, k zajištění uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem
bere na vědomí
03.01
rozhodnutí porady vedení o výběru dodavatele prací spojených
s opravou poškozené hráze vodní nádrže č. 0 v rekreační oblasti
Dolce, konkrétně účastníka KAMPA - MARYNKA s.r.o., Jilemnice,
23
Lesní 1060, PSČ 514 01, IČ 26014998, nabídková cena 372.286, Kč
včetně DPH

Návrh na usnesení ZM
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Dne 14.8.2020 došlo vlivem spadu nadměrného množství srážek ke vzniku povodně na Dolnickém
potoce v katastrálním území Bojiště u Trutnova, Volanov a Oblanov, obec Trutnov. Zvýšeným
průtokem byly na několika místech podemlety břehy tohoto vodního toku a došlo k utržení krajnice
u místní komunikace v ulici Svojšova (viz fotodokumentace).
Nadměrný objem přívalové vody zvýšil hladinu ve všech vodních nádržích v rekreační oblasti
Dolce. Kaskáda stávajících vodních nádrží zachytila většinu vody a zajistila tak, že dále po proudu
nebyly způsobeny další závažné škody. Voda, která se u všech vodních nádrží přelévala přes
bezpečnostní přelivy, způsobila u nádrže č. 0 erozní rýhy na vzdušné hraně hráze a poškodila
opevnění bezpečnostního přelivu, které je provedeno z betonových panelů.
Na základě místního šetření za účasti projektanta pana Jana Tylše ze dne 18.8.2020 byl navržen
způsob oprav břehů u komunikace a zpevnění dna vodního toku a hráze u vodní nádrže pomocí
rovnaniny z lomového kamene. Erozní rýhy v hrázi pak budou doplněny zeminou, vysvahovány a
osety travním semenem. Dále bude provedena oprava narušeného bezpečnostního přelivu
opětovným vyrovnáním panelů do betonového lože. Pozemky na nichž vznikla vlivem povodně
škoda jsou ve vlastnictví města Trutnov.
K předložení cenového ohodnocení na práce spojené s opravami po povodni byly vyzvány
následující firmy:
1)
2)
3)

KAMPA - MARYNKA s.r.o., Jilemnice, Lesní 1060, PSČ 514 01, IČ 26014998
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Trutnov, Zahradní 75, PSČ 541 01, IČ 64255352
REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČ 64824781

Dne 30.8.2020 došlo k dalšímu spadu nadměrných srážek (i když ne v takovém objemu jako dne
14.8.2020) a následně bylo dne 31.8.2020, v rámci kontroly stavu poškozených míst zjištěno, že
došlo ke zvětšení eroze u natržených břehů komunikace. Z tohoto důvodu bylo v rámci poptávky
vyžadováno odstranění v co nejkratším možném termínu (do 2 – 3 týdnů). Z výše uvedených
poptaných firem předložila nabídku pouze společnost KAMPA - MARYNKA s.r.o. s celkovou
29
nabídkovou cenou 834 353, Kč (včetně DPH). Ostatní poptané firmy se z kapacitních důvodů pro
požadovaný termín realizace omluvily.
S ohledem na rozsah škod na hrázi u vodní nádrže č. 0, která je součástí vodní soustavy nádrží
doporučujeme zajistit odstranění eroze a zajištění stabilizace panelů na bezpečnostním přelivu
v co nejkratším možném termínu. Dle sdělení zástupce společnosti KAMPA - MARYNKA s.r.o. je
jejich společnost schopna zahájit práce ihned po odsouhlasení ze strany města Trutnov. Náklady
23
na opravu poškozené hráze jsou oceněny nabídkou na celkovou hodnotu 372.286, Kč (včetně
DPH).
V návaznosti na výše uvedeného navrhujeme okamžité zadání prací spojených s opravou hráze
23
v hodnotě 372.286, Kč a následně zadání prací spojených s odstraněním povodňových škod
v radě města, tzn. opravu zbývajících dvou míst (nátrže u komunikace a opevnění u pomníku vše
08
97
05
podél komunikace v ulici Svojšova, Bojiště u Trutnova - 214.730, Kč + 247.336, Kč = 462 067,
29
Kč včetně DPH). Celková hodnota všech tří oprav činí částku 834 353, Kč (včetně DPH).
Náklady na opravy budou následně součástí celkově uplatňovaných škod ze strany města Trutnov
v rámci pojistné události.
Přílohy:
1 x fotodokumentace
1 x cenová nabídka společnosti KAMPA - MARYNKA s.r.o. na opravu povodňových škod
1 x návrh smlouvy o dílo na opravu poškozené hráze vodní nádrže č. 0 v rekreační oblasti Dolce
1 x návrh smlouvy o dílo na opravu nátrže u komunikace a opevnění pomníku
Náklady na opravu výše uvedených povodňových škod jsou pokryty z rozpočtu města Trutnova
ORG 4021 a ORG 0242
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: 03.09.2020
Datum: 03.09.2020
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