Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 030
Datum konání ZMP: 18. 6. 2009

Označení návrhu usnesení: FIN/4
č. 343

I.

Bere na vědomí

1. Výzvu k předkládání žádostí z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
(dále pak ROP) pro oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví
v rozvoji cestovního ruchu.
2. Záměr Městského obvodu Plzeň 2 uplatnit žádost o podporu pro projekt „Obnova
historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického
dědictví a rozšíření cestovního ruchu“, který má řešit obnovu Koterovské návsi, jakožto
památkově chráněného území Vesnické památkové rezervace Koterov.
3. Předpokládané náklady na projekt vč. DPH ve výši 29 900 tis. Kč, kdy podpora regionální
rady může činit až 92,5 % způsobilých výdajů.
4. Vyrozumění žadatelů o poskytnutí podpor z této výzvy má proběhnout v měsíci říjnu –
listopadu tohoto roku.
II.

Schvaluje

1. Podání žádosti jménem statutárního města Plzně o podporu na projekt „Obnova historické
části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a
rozšíření cestovního ruchu“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v
souladu s pravidly a podmínkami oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití
kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.
2. V případě poskytnutí podpory spolufinancování z rozpočtu města Plzně ve výši minimálně
7,5 % celkových výdajů projektu.
3. Zajištění předfinancování celé realizace projektu z rozpočtu města Plzně v předpokládané
výši 29 900 tis. Kč v roce 2010 - 2011, neboť k náhradě dotované části způsobilých
výdajů ze zdrojů Regionální rady dojde zpětně.
4. Podmínku, že výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu nejméně
pěti let ode dne ukončení fyzické realizace projektu v souladu se smluvně definovanými
pravidly a podmínkami.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Realizovat opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2009
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Aschenbrenner
Ing. Složil

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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2. Zajistit prostřednictvím ÚKEP průběžnou koordinaci předloženého projektu dle bodu II.
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2009 kontrolní
Zodpovídá: p. primátor
Ing. Beneš

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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