Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 023
Datum konání ZMP: 6. 9. 2012

Označení návrhu usnesení: FIN/6
č. 390
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Bere na vědomí
Vyhlášení 23. výzvy k předložení žádostí o dotace v rámci ROP NUTS II Jihozápad 2007
– 2013, prioritní osa 3 – rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu, aktivita - výstavba turistických cest včetně doprovodné
infrastruktury a značení.
Stanovisko ÚKEP k možnosti podání žádosti o dotaci – viz příloha č. 1.
Záměr Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany uplatnit žádost o podporu na projekt
„Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“, který řeší výstavbu cyklostezky přes
božkovský ostrov včetně lávky přes řeku a napojení ve směru na Koterov.
Souhrn předpokládaných nákladů na celý projekt ve výši 21 081 tis. Kč vč. DPH, kdy
podpora z ROP může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů.
Nejzazší termín podání žádosti o poskytnutí podpory je 1. října 2012 a v případě přidělení
dotace by realizace proběhla v letech 2013 - 2014.
Schvaluje

Podání žádosti jménem statutárního města Plzně o podporu na projekt „Greenways –
cyklostezka přes božkovský ostrov“ z ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 – rozvoj
cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, aktivita výstavba turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení.
2. V případě poskytnutí podpory zajištění financování realizace projektu v letech 2013 –
2014 z rozpočtu města Plzně v předpokládané výši 21 081 tis. Kč dle následujícího
modelu:
- předfinancování z rozpočtu MP - FKD (85 % způsob.výdajů)
17 918 tis.,
- spolufinancování z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
3 163 tis.
3. To, že další případné neuznatelné náklady projektu ponese MO Plzeň 2 – Slovany.
4. Podmínku, že výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu nejméně
pěti let ode dne ukončení fyzické realizace projektu v souladu se smluvně definovanými
pravidly a podmínkami.
1.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 1. 10. 2012
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Aschenbrenner
Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora

1

