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Bere na vědomí
Možnost předložit žádost o dotaci na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ do
50. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) – Integrované
projekty ITI, specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 2 - Slovany č. 23 ze dne 18. 5. 2017 a usnesení
Zastupitelstva města Starý Plzenec č. 16.04/2017 ze dne 15. 5. 2017, kterými byla schválena
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (dále jen Smlouva o partnerství) za účelem
realizace projektu „Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec“.
Celkové odhadované náklady realizace projektu ve výši maximálně 24,2 mil. Kč vč. DPH.
Model financování:
− předfinancování projektu ve výši 100 % nákladů na realizaci projektu vč. DPH, tj. max. 24,2
mil. Kč město Plzeň,
− podpora z IROP ve výši max. 90 % z celkových způsobilých nákladů (85 % z Evropského
fondu pro regionální rozvoj + 5 % ze státního rozpočtu), tj. max. 20,9 mil. Kč,
− spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých nákladů a nezpůsobilé
náklady vč. DPH město Starý Plzenec a za město Plzeň MO Plzeň 2 – Slovany dle
podmínek Smlouvy o partnerství,
− nejedná se o projekt v režimu „de minimis“.
Předpoklad realizace projektu v letech 2017 - 2018.
Žádost městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o pověření orgánů městského obvodu k uzavření
Smlouvy o partnerství a k její realizaci.
Schvaluje
Přípravu a následné podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezka Koterov - Starý
Plzenec“ (dále jen „Projekt“).
Znění Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Projektu, která je
přílohou 1 tohoto usnesení.
Pověření městského obvodu Plzeň 2 - Slovany uzavřením a realizací Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace Projektu ve smyslu čl. 17 odst. 4 Statutu města.
Předfinancování Projektu ve výši 100 % nákladů na realizaci Projektu vč. DPH, tj. max. ve výši
24 228 tis. Kč, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně z Fondu MP pro
kofinancování dotovaných projektů v letech 2017 - 2018 v případě přidělení dotace s tím, že
rozdíl mezi částkou vynaloženou na předfinancování Projektu z FKD a částkou dle skutečné
výše dotace převedené do FKD bude neprodleně po konečném vyúčtování Projektu a úhradě
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podílu města Starý Plzenec dle podmínek Smlouvy o partnerství vrácen prostřednictvím
rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany zpět do FKD.
Spolufinancování Projektu dle výše přiznané dotace připadající dle podmínek Smlouvy o
partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany.
Financování veškerých dalších neuznatelných nákladů projektu připadajících dle podmínek
Smlouvy o partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany.
Blokaci ve výši 24 228 tis. Kč ve FKD pro MO Plzeň 2 – Slovany za účelem realizace Projektu
s tím, že blokace bude uvolněna do rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany v případě kladného
rozhodnutí o přidělení dotace.
Uk ládá

Radě města Plzně
1. Zajistit podání žádosti o dotaci z IROP na Projekt.
Termín: 30. 8. 2017
2.

3.

Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Beneš, MBA

Informovat MO Plzeň 2 – Slovany o přijatém usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá:

Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
Zajistit blokaci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů dle bodu II.7 tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová

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

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora

Strana 2 ze 2

