ZMP 6. 9. 2012 – ÚKEP/3
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Změna IPRM „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě oznámení o změně v IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“ (nerealizování
projektu tramvajové trati na Borská pole a jeho vyřazení z IPRM) rozhodl v červnu Výbor
Regionální rady ROP Jihozápad o snížení alokace pro IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“
z částky 10 016 216 EUR na novou výši 4 353 585 EUR. Uvedené snížení alokace je
obsahem dodatku č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“.
Odebranou část alokace ve výši 5 662 631 EUR je možné po splnění podmínek ŘO ROP
převést do IRPM „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“ (dále jen IPRM PEHMK).
Možnost převodu, resp. navýšení alokace IPRM PEHMK, byla projednána s Úřadem
regionální rady za přítomnosti pověřené ředitelky úřadu a vedoucí územního odboru Plzeň.
Požadavek na navýšení alokace je možné zdůvodnit zařazením nového projektu, který bude v
synergii s ostatními realizovanými projekty přispívat k naplnění specifických cílů IPRM a
bude naplňovat požadované monitorovací indikátory. Vhodným projektem pro zařazení na
indikativní seznam projektů IPRM PEHMK je nový Archiv města Plzně umístěný v areálu
Světovaru. Zařazení nového projektu musí být nejdříve schváleno městem (realizátor
projektu), odsouhlaseno Řídícím výborem IPRM a poté může být změna nahlášena ŘO ROP.
3.

Předpokládaný cílový stav

Odsouhlasení změny Řídícím výborem IPRM do konce října 2012 a následně ohlášení změny
ŘO ROP včetně žádosti o navýšení alokace pro IPRM PEHMK. Zahájení jednání s EIB o
spolufinancování projektu.

4.

Navrhované varianty řešení

Není navrhováno.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Předpokládané předfinancování včetně spolufinancování projektu z Fondu pro kofinancování
dotovaných projektů, předběžně kalkulované celkové náklady projektu bez DPH jsou 88,6
mil., včetně DPH 106,3 mil. Kč.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů

Termín: 30. listopadu 2012
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8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, kte rá
s tí mto návrhem souvisejí

ZMP č. 178 ze dne 26. 4. 2012
ZMP č. 262 ze dne 24. 5. 2012
RMP č. 1028 ze dne 23. 8. 2012
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.
10.

Přílohy

Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“
Příloha č. 2: Návrh a řešení problematiky umístění Archivu města Plzně
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