Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 098
Datum konání RMP: 14. 1. 2010

Označení návrhu usnesení: EN/1

č. 73

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 343 ze dne 18. 6. 2009, kterým bylo schváleno podání žádosti o podporu
pro 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 (dále pak ROP JZ) v souladu s pravidly a podmínkami oblasti podpory
3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.
2. Přidělení dotace z ROP JZ pro tento projekt v maximální výši 27 605 977,50 Kč při
dodržení příslušných podmínek ROP JZ.
3. Návrh Smlouvy o podmínkách ROP JZ, jejímž předmětem je úprava práv a povinností
mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad a městem při poskytnutí dotace.
4. Navýšení projektovaných nákladů projektu o 10 734 tis. Kč z důvodu nutnosti vybudování
2. řadu – splaškového oddílné kanalizace z původních předpokládaných nákladů (vč. DPH)
ve výši 29 900 tis. Kč na 40 634 tis. Kč.
II.

Souhlasí

1. S uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu mezi statutárním městem Plzeň a Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad, IČ 75086999 se sídlem Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
o poskytnutí dotace ve výši 27 605 977,50 Kč na realizaci projektu „Obnova historické
části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a
rozšíření cestovního ruchu“.
2. Se spolufinancováním projektu ve výši minimálně 7,5 % způsobilých výdajů projektu, tj.
min. 2 238 tis. Kč, nezpůsobilých výdajů ve výši 56 tis. Kč a dalších, ve smlouvě
neuvedených, nezpůsobilých výdajů ve výši 10 734 tis. Kč (vícenáklady na oddílnou
kanalizaci).
3. Se zajištěním předfinancování celé realizace projektu z rozpočtu města Plzně
v předpokládané výši 40 634 tis. Kč v letech 2010 – 2011.
III.

Žádá

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
o dodržování podmínek, ke kterým se město ve smlouvě zavazuje, po celou dobu udržitelnosti
projektu. Jedná se především o rozšíření a následné celoroční provozování nabídky
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cestovního ruchu a prezentaci Koterovské návsi a vytvoření nového pracovního místa
v informačním centru, které bude obsazeno ve spolupráci s úřadem práce.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
1. Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP dle bodu II.1 tohoto usnesení.
2. Schválit realizaci opatření v souladu s bodem II.2 a II.3 tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení Zastupitelstvu města Plzně dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 28. 1. 2010
Zodpovídá: Ing. Složil
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