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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na
projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická, Kleisslova“ do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, do
oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.
Podmínkou pro možné předložení je schválení předfinancování a spolufinancování projektu
orgány města Plzně.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Situace:

Jedná se o řešení stavební úpravy ulic Dělnická a Kleisslova do formy obytných ulic – kat.
D1. Délka úprav bude 244 m, nová šířka dopravního prostoru bude 3,5 – 6 m, s vjezdy do
objektů. V celém úseku budou provedena nová parkovací stání v počtu 12 míst podélných, 23
míst kolmých a 1 místo pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Odvodnění
bude provedeno podélným i příčným sklonem do uličních vpustí a odvodňovacích žlabů
a odtud do nové kanalizace DN 300 – 4000 mm. Pro osvětlení ulic se použije jednostranná
osvětlovací soustava tvořená 14 svítidly PHILIPS Malaga s výbojkou NAV – T SUPER 4Z
50 W na 5 m bezpaticových stožárech. Nová osvětlovací soustava se napojí na kabelový
rozvod na Karlovarské třídě.
MO Plzeň 1 má projet „Rekonstrukce ulice Dělnická a Kleisslova“ zařazený do plánu
realizace staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok
2015.
Výběr zdroje podpory:
Jako nejvhodnější zdroj spolufinancování projektu byl vybrán Regionální operační program
NUTS II Jihozápad, konkrétně oblast podpory 1.5 – „Rekonstrukce ulice Dělnická a
Kleisslova“. Předkládaný projekt je v souladu s cíli této oblasti podpory a město Plzeň
způsobilým žadatelem o podporu.
3.

Předpokládaný cílový stav
a) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická,
Kleisslova“ do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
b) Schválení zajištění financování projektu „Rekonstrukce ulice Dělnická, Kleisslova”
v rámci rozpočtu městského obvodu Plzně 1.

4.

Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.
5.

Doporučen á varianta řešení
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Viz návrh usnesení - bod II.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové odhadované náklady na připravovaný projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická,
Kleisslova“ jsou 7 272 tis. Kč vč. DPH. Jedná se o náklady na výstavbu, na služby spojené
s výstavbou (AD, BOZP) a na povinnou publicitu projektu. Výše celkových způsobilých
nákladů pro Regionální operační program NUTS II Jihozápad je totožná s výší celkových
nákladů.
Výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad může dosáhnout max.
95 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Realizace projektu se předpokládá v roce
2015. Projekt bude předfinancován a spolufinancován z rozpočtu MO Plzeň 1.
Rozpad financování projektu:
Výše nákladů v Kč
Celkové náklady projektu
7 272 030,41,Celkové způsobilé náklady projektu pro ROP JZ
7 272 030,41,Max. dotace z rozpočtu Regionální rady
6 908 428,89,Celkové
spolufinancování
z rozpočtu
města
Plzně 363 601,52,(spolufinancování způsobilých nákladů + nezpůsobilé náklady
projektu)

7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů

Viz návrh usnesení - bod III.
8.
Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení Zastupitelstva MO1 č. 37 ze dne 3. 12. 2014 – schválení záměru podat žádost o
dotaci
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.
10.

Příloha

Příloha č. 1 - Usnesení ZMO 1 č. 37

Zastupitelstvo města Plzně dne:

11. 12. 2014
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