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NÁVRH USN. ZM/N 3460
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   informace k dotačnímu projektu Mšeno – vybudování

základny.
B. d  e  k  l  a  r  u  j  e  
   podporu a finanční spoluúčast města projektu Mšeno –

vybudování základny, která bude sloužit jako zázemí
pro Vodní záchrannou službu ČČK, z. s. u vodní nádrže Mšeno
v Jablonci nad Nisou.

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
   Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, přípravou

Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec
nad Nisou a Vodní záchrannou službou ČČK, z. s.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 
 
Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z. s. 

 
Vodní záchranné službě (VZS) se podařilo v roce 2020 získat účelovou 
investiční dotaci 2 750 000 Kč na vybudování stanice první pomoci (SPP)  

u vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou. Dotace byla přidělena v rámci 
programu Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní 

záchranné služby ČČK, z. s. Výše požadované dotace činila 100 % 
předpokládaných nákladů bez vybavení. 
 

Podrobnosti k tomuto dotačnímu programu jsou na: 
https://www.hzscr.cz/clanek/zasady-pro-poskytovani-ucelovych-

investicnich-dotaci-vodni-zachranne-sluzbe-cck-z-s.aspx  
 
Příjemcem dotace je Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Přidělení dotace 

potvrzuje změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem 
vnitra, viz Příloha č. 1. Termín pro ukončení realizace akce je do 30. 6. 2022, 
o další prodloužení realizace akce bylo zažádáno, bude vydáno nové změnové 

Rozhodnutí.  
 

Město od roku 2019 intenzivně spolupracovalo s VZS a Povodím Labe na 
vyhledání místa pro SPP a nechalo k tomu zpracovat studii. 
V příloze je i vyjádření od Povodí Labe (PL) o povolení stavby, viz Příloha č. 4. 

Co se týče smlouvy na pozemek, pro urychlení se dohodlo s PL, že jako první 
VZS obdrží smlouvu o výpůjčce pozemku, která bude mít omezenou platnost 

a bude sloužit pro zahájení přípravných prací. Ta by měla být uzavřena  
v řádu několika týdnů. Po vypracování a schválení projektové dokumentace 
PL připraví smlouvu o právu provedení stavby. 

 
Popis projektu od VZS včetně studie Stanice první pomoci Mšeno, viz Přílohy 
č. 2 a 3. 

 
Konstrukčně je objekt navržen jako skelet (z dřevěných nebo ocelových 

prvků) doplněný tepelnou izolací a z obou stran opláštěný. Základna je 
vynesena na roštu spočívajícím na sloupcích založených v základových 
patkách nebo pilotech. Tento systém umožňuje umístění celého objektu nad 

Maximální hladinu zátopy v úrovni 512,40 m n.m. 
Budova bude napojena na základní inženýrské sítě, konkrétně na vodovod, 
kanalizaci a silnoproud. Vytápění objektu bude zajišťovat elektrokotel, 

případně teplené čerpadlo, mimo sezónu bude objekt pouze temperován. 
Rovněž je uvažováno s možností osazení solárního kolektoru na střechu, 

který by zajistil přípravu teplé vody v sezoně a možnost temperovat objekt 
mimo sezónu. 
 

https://www.hzscr.cz/clanek/zasady-pro-poskytovani-ucelovych-investicnich-dotaci-vodni-zachranne-sluzbe-cck-z-s.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/zasady-pro-poskytovani-ucelovych-investicnich-dotaci-vodni-zachranne-sluzbe-cck-z-s.aspx
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VZS žádá město o spolupráci ve věci finanční spoluúčasti na vybudování 
kanalizačního a vodovodního řadu (město převezme projektovou 

dokumentace a stavební povolení od klubu Rychlostní kanoistika 
Jablonec nad Nisou, z.s.) a dofinancování akce nad rámec přidělené 
investiční dotace. K tomu bude připravena Smlouva o spolupráci 

s vyčíslením finanční spoluúčasti města. Tato smlouva bude předložena 
zastupitelstvu města poté, co bude znám položkový rozpočet celé akce. 
 

 
 

Příloha 
 
1. Rozhodnutí o dotaci 

2. Popis projektu 
3. Výtah ze studie VZS Mšeno 

4. Dopis Povodí Labe 
 

 

 



REGISTRACE AKCE (ZMĚNA) 

Identifikační údaje 

Poskytovatel 014D252000004 Identifikační číslo 

Identifikační číslo EIS 

Ministerstvo vnitra 

Typ financování Ex ante 

Adresa Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7 

01425 - Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK Program 

Název akce (projektu) Mšeno - vybudování základny 

Účastník 

Praha 

IČ nebo RČ 

Místo realizace 
Alokace v území (LAU 

Osoba oprávněná 

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. 

Mgr. David Smejkal prezident 

CZ0100 Hlavní město Praha 

63835355 

Telefon 
E-mail 

+420603437869 

smejkal@vzs.cz 

Ulice 

 Praha 

Lahovská 25 

PSČ  

Obec 

15900 

 2 750 000,00Kč Dotace 

Rok Vlastní zdroje (min ) CELKEM 1 1 

Údaje v Kč Souhrn financování  

Účast státního rozpočtu/dotace (max ) 

 2 750 000,00  2 750 000,00  0,00 2021 
 2 750 000,00  0,00  2 750 000,00 Celkem 

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu. 1 

Ukončení Závaznost Termíny akce (projektu) Kód 

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.06.2022 2018 max 

Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu) 30.06.2022 2043 max 

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.12.2022 2042 max 

Účelem akce je vybudování zázemí s odpovídajícími podmínkami pro práci záchranářů. 

Cíl akce (projektu) 

Cílová 
hodnota 

Výchozí 
hodnota 

Měrná 
jednotka Indikátory akce (projektu) Datum 

dosažení Kód 

Indikátory nebyly stanoveny. 

Parametry akce (projektu) Hodnota 
Měrná 

jednotka Závaznost 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota Kód 2 2 

Základna pro výkon služby  1,00  0,00 komplet  1  0,00 pre 
V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit). 2 
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Podmínky účasti státního rozpočtu 
1. Účastník programu postupuje podle vydaných Zásad pro poskytování účelových investičních dotací Vodní záchranné službě ČČK, z.s. 
v rámci dotačního programu „Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK“ č. j. MV-25996-3/PO-FIN-2018 ze dne 11. 
března 2020 a Pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací v rámci programu Rozvoj a modernizace materiálně 
technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z.s. č. j. MV-144795-2/OPF-2017 ze dne 8. června 2020. 
2. Účastník programu musí dodržet závazně stanovené termíny, parametry a financování akce. 
3. Účastník programu zajistí uzavření smluvních závazků s dotčenými subjekty Česká republika (vlastnické právo), Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové (právo hospodařit s majetkem). Parcelní číslo 415/16, obec 
Jablonec nad Nisou, katastrální území Mšeno nad Nisou, číslo LV: 7057. Smluvní vztah s majitelem tohoto pozemku bude upraven tak, že 
na pozemku může příjemce dotace stavbu (objekt) zřídit, vlastnit a užívat minimálně po dobu následujících 30 let ode dne uzavření takové 
smlouvy. 
4. Na základě a v souladu s touto „Registrací akce“ může účastník programu zahájit zadání  veřejné zakázky, dle zákona č. 134/2016, ve 
znění pozdějších předpisů. 
5. V případě, že účastník programu navrhne použít pro hodnocení nabídek veřejné zakázky jiná hodnotící kritéria než „nejnižší nabídková 
cena“, předloží před zahájením zadávacího řízení k posouzení na OPF zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
6. Před vydáním „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nelze čerpat prostředky státního rozpočtu.  
7. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ bude vydáno na základě předložených smluvních dokumentů, které musí být v souladu s Registrací 
akce. 
8. Finanční prostředky uvedené ve sloupci účast státního rozpočtu/dotace jsou maximální.    
9. Účastník programu zajistí, aby splatnost vystavovaných daňových dokladů (faktur) nebyla kratší než 30 dní.  
10. Dotace bude poskytnuta formou Ex ante.  
11. Účastník programu je povinen, v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 zákona  
č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (stavební zákon), zajistit technický dozor stavby fyzickou osobou oprávněnou podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum podpisu  6. prosince 2021 

Razítko a podpis 
 
v z. JUDr. Zdeněk Šváb 
otisk úředního razítka 

E-mail 
Telefon 
Vypracoval 
Č. j. 

Funkce 
Schválil 

Útvar 

Poskytovatel 

Schválení poskytovatelem 

MV-88619-7/OPF-2020 

ředitel 
Ing. Pavel Goš 

OPF MV 

Ministerstvo vnitra 

Dagmar Kukačková 

974849810 
dagmar.kukackova@mvcr.cz 
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Stanice první pomoci Mšeno 

 
Vodní dílo Mšeno je unikátní v mnoha ohledech. Jedná se o přehradu doslova 

uprostřed města, která ale nepostrádá části se zelení a málo obydlené oblasti. Díky 
své poloze je pak v letních měsících jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě  

a pokud je hezké počasí, může být problém najít volné místo na deku. 
 
Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou slouží na VD Mšeno již od roku 

2008 za podpory města Jablonec nad Nisou. Naše práce se skládá z poskytování 
první pomoci návštěvníkům přehrady, zajišťujeme předlékařskou první pomoc  

u vážných případů, vyhledávání ve vodě a pod vodou a v posledních letech jsme 
pod svou správu vzali také starost o vybavení přehrady jako jsou plovoucí pontony 
pro návštěvníky, bedny se záchrannými prostředky nebo molo u hráze.   

 
Bohužel již od roku 2008 se řeší problém s nedostatečným zázemím pro naši práci.  
Již od začátku působíme v pronajatých prostorech, které jsou ale více než nevhodné 

a nikdy neměli sloužit pro dlouhodobý pobyt osob. Aktuálně největší problém je 
nedostatečné zázemí pro pacienty a především pro personál, které nám znemožňuje 

službu v režimu 24 hodin denně. Navíc tím, že se jedná o pronajaté prostory, není 
možné je příliš přizpůsobit, rozšířit či upravit. Také každý rok nemáme žádnou 
jistotu, že bude pronájem prodloužen na další roky.    

 
Proto je pro nás projet výstavby naší vlastní stanice a zázemí první pomoci včetně 
vybavení (dále jen SPP) věc s nejvyšší prioritou, kterou je nutné realizovat, co 

nejdříve.  
 

SPP bude sloužit jako zázemí pro sloužící členy Vodní záchranné služby ČČK, z.s. 
 
Lokalita, v níž bude akce realizována: obec Jablonec nad Nisou, parcelní číslo 
415/16, katastrální území Mšeno nad Nisou [656135] 
 

Vodní záchranáři jsou pro oblast v. n. Mšeno velmi potřebnou veřejnou službou  
a oblast stavby v blízkosti hráze je velmi strategické místo ve všech ohledech. 
Nejdůležitějším parametrem jsou dojezdové časy na všechny důležité oblasti se 

zvýšeným turistickým ruchem, přítomnost jednoho ze dvou sjezdů lodí do vody  
a dostupné místo vhodné na stavbu. Také toto místo je dopravně dostupné pro 

další složky IZS (zejména ZSS), v rámci naší budoucí spolupráce.  
 
SPP bude umožňovat přespání služby v pohotovosti, umožní základní hygienické  

i stravovací potřeby a zajistí optimální komfort pro odpočinek mezi zásahy.  
Součástí SPP bude i společenská/školící místnost pro zvyšování odborné 
kvalifikace, sociální zázemí a odpočinkové místnosti pro noční pohotovost. 

 
Kapacita SPP je stanovena na 4 sloužících členů VZS ČČK 

 
Tato stanice bude využívána 3-4 členy v aktivní službě po dobu letních měsíců. 
 

V budově bude prostor pro ošetřovna, ložnice, hygienické zařízení, kuchyně, 
nezbytné sklady a technické zázemí budovy. Také zde bude terasa s výhledem na 
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vodu a do okolí, kde mohou záchranáři trávit čas mezi zásahy. Celá budova bude 

uzpůsobena potřebám rychlého výjezdu. 
 

Součástí stavby bude i nově vybudovaná síť (přípojka) elektřiny, vodovodu a 
odpadu v rozsahu cca 100 m. 
 

 
V Jablonci nad Nisou 20. 6. 2022 

 
Jakub Mottl 
Vodní záchranná služba 

Jablonec nad Nisou 
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hranice pozemků dle katastru nemovitostí 
čísla pozemků dle katastru nemovitostí 
objem navrhovaných budov loděnice a základny VZS

legenda
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návrh  vizualizace z hráze



5150

návrh  vizualizace z pláže
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VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE  ČÍSLO JEDNACÍ  VYŘIZUJE/LINKA     LIBEREC 

         7.2.2022           PLa/2022/006704             Otto Ulman/375  14.04.2022 
 
 

VD Mšeno - Vodní záchranná služba ČČK  
 

Vážený pane prezidente,  

na základě předložené žádosti ve věci výstavby budovy vodní záchranné služby ČČK na pozemku 
p.č. 415/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou, při vodním díle Mšeno, Vám sdělujeme následující. 
Budova vodní záchranné služby (o rozměrech cca 13 x 8 metrů) musí být umístěna tak, aby nedošlo 
k znemožnění sledování vodorovných posunů hráze na VD Mšeno (na pozemku je umístěn kontrolní 
pilíř).  

 
Pro vydání stanoviska státního podniku k záměru stavby je nezbytné předložit příslušný stupeň 
projektové dokumentace včetně napojení na inženýrské sítě. Umístění plovoucího mola pro potřeby 
VZS nepodléhá stavebnímu řízení a bude řešeno samostatně dle příslušných předpisů (vodní zákon, 
zákon o plavbě). 

Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navrhovaný záměr bude dotýkat majetku 
státu (p.č. 415/16 v k.ú. Mšeno nad Nisou), ke kterému vykonává právo hospodařit Povodí Labe, 
státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto 
záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Majetkoprávní vypořádání je řešeno smlouvou o 
výpůjčce, která se v současné době připravuje naším odborem. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 

Ing. Bohumil Pleskač 
ředitel závodu  
 

 
Na vědomí:  MAJ Ing. Kohoutová 

  TPČ Ing. Křivka  
 
 
 
 

Závod Jablonec nad Nisou 
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou 

TELEFON 483 366 311 
E-MAIL labe-z1@pla.cz 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005 
IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 
 

 
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. 
 
ID: gfzk7kw 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 
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