Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 018
Datum konání ZMP: 22. 3. 2012
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Bere na vědomí
Možnost podání žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) pro rok 2012;
příspěvek na vybrané akce je poskytován formou dotace maximálně do výše 65 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, je hrazen ze zvláštního účtu přímo
zhotoviteli akce.
Skutečnost, že Městský obvod Plzeň 2 – Slovany chtěl uplatnit žádost o příspěvek na akci
„Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“, jak vyplývá z usnesení RMP č. 330
z 23. 2. 2012, nemá však akci připravenu, a tak žádost v letošním roce podávat nebude.
Připravenost SVS MP podat žádost o příspěvek na akci „Oprava stezky v Gerské ulici“,
dle následujícího předběžného finančního modelu:
celkové rozpočtové náklady stavby vč. DPH
1 440 tis. Kč,
celkové uznatelné rozpočtové náklady stavby vč. DPH
1 433 tis. Kč,
dotace (max. 65 % z uznatelných nákladů akce)
931 tis. Kč,
vlastní zdroje (min. 35 % z uznat. nákladů akce + neuzn. nákl.)
509 tis. Kč.
Dotace není poskytována v režimu veřejné podpory.
Schvaluje
Podání žádosti o příspěvek na akci „Oprava stezky v Gerské ulici“ z rozpočtu SFDI
v souladu s pravidly SFDI pro rok 2012.
V případě poskytnutí příspěvku SFDI uhrazení podílu města ve výši minimálně 35 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části akce a veškerých
neuznatelných nákladů akce „Oprava stezky v Gerské ulici“ z rozpočtu města, které spolu
s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI pokryjí 100 % nákladů akce.
Podmínky vyplývající z pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek pro rok 2012, a to zejména:
- poskytování příspěvku z rozpočtu SFDI se řídí „Pravidly pro financování programů,
staveb a akcí z rozpočtu SFDI“,
- nejméně po dobu osmi let po ukončení akce, na kterou bude poskytnut příspěvek
SFDI, nepřevede žadatel majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do
vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí, ani nepředá do úplatného užívání třetím
osobám s výjimkou vyvolaných investic nebo převodů vyplývajících ze zákonných
ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy třetích
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osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy, a následně
zajistí jeho trvalé veřejné bezplatné užívání.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. usnesení.
Termín: 31. 12. 2012
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