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Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 023
Datum konání ZMP: 2. 2. 2017

Označení návrhu usnesení: ÚKEP/2

č. 11
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Bere na vědomí
Možnost předložit žádost o dotaci na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový
terminál do 50. výzvy Integrovaného operačního programu (dále IROP) – integrované projekty
ITI, specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Předloženou důvodovou zprávu s rekapitulací navrhovaného projektu včetně přepočítaných
rozpočtových nákladů.
Celkové odhadované náklady realizace projektu ve výši maximálně 181,6 mil. Kč vč. DPH
(včetně nákladů na výkupy pozemků krytých prostředky rozpočtu MAJ).
Model financování
 předfinancování projektu ve výši: 100 % město Plzeň,
 podpora z IROP ve výši max. 90 % z celkových způsobilých nákladů projektu (85 %
z Evropského fondu pro regionální rozvoj + 5 % ze státního rozpočtu), resp. max. ve výši
100 mil. Kč,
 nejedná se o projekt v režimu „de minimis“.
Předpoklad realizace projektu v letech 2017-2018.
Schvaluje
Přípravu a následné podáním žádosti o dotaci z IROP na projekt Přestupní uzel
Plzeň/Šumavská – autobusový terminál.
Předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. max. ve výši 161 535 tis. Kč vč. DPH, které bude
kryté prostředky z rozpočtu města Plzně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
v letech 2017-2018 v případě přidělení dotace.
Spolufinancování projektu dle výše přiznané dotace, které bude kryté prostředky z rozpočtu
města Plzně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v letech 2017-2018 v případě
přidělení dotace.
Uk ládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2017

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně
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zástupce primátora
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