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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Společnou dohodu mezi vedoucím partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a vedoucím 

partnerem a dalšími partnery projektu „VITAL CITIES“, 

 

B )  z mo cňu j e  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města  

a) k právním úkonům potřebným k realizaci projektu „VITAL CITIES,“  

 

2. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího Odboru strategického rozvoje 

a) k administrativním úkonům potřebným k realizaci projektu „VITAL 

CITIES.“ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

Projekt VITAL CITIES v rámci programu URBACT III 

 

Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 913/15 ze dne 16. 12. 2015 schválila účast 

Statutárního města Ústí nad Labem v mezinárodním projektu VITAL CITIES. K účasti 

v projektu bylo město Ústí nad Labem osloveno ze strany zahraničních partnerů v tzv. přípravné 

fázi projektu. Druhá – realizační fáze projektu VITAL CITIES byla zahájena ke dni 3. 5. 2016.  

Hlavním cílem projektu je hledat řešení, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení 

prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství (převážně v problémovějších lokalitách), 

a to za využití „síly a společného jazyka sportu“. To vše prostřednictvím aktivní místní 

komunity, inovací a IT založených na městských sportovních aktivitách, inovativních zařízení 

pro fyzickou aktivitu a lepší koordinaci poskytovaných služeb v této oblasti.   

Projekt je realizován prostřednictvím manažerského týmu (Odbor strategického rozvoje) 

a prostřednictvím tzv. Místní podpůrné skupiny (platforma pro široké partnerství subjektů, 

kteří se tématem zabývají, tj. zástupci relevantních odborů a oddělení města, zástupci soukromého 

a neziskového sektoru, odborná veřejnost…). Členové této skupiny budou po dobu realizace 

projektu postupně pracovat na tvorbě Integrovaného místního akčního plánu (IAP), jehož 

podoba může být různá, může se jednat o strategii, koncepci nebo již konkrétní soubor 

navržených opatření a doporučení. Vstupy do IAP budou založeny na znalosti místního 

prostředí a potřeb, ale i na znalostech získaných prostřednictvím mezinárodního přenosu 

zkušeností a dobrých praxí. 

 

Partnerská smlouva (Joint Convention) mezi partnery projektu VITAL CITIES 

 

Předmětem dohody je organizace partnerství s cílem realizovat projekt VITAL CITIES 

podpořený z Operačního programu URBACT III. Dohoda se vztahuje na Fázi 2. Partnerská 

města jsou povinna plnit své závazky z Dohody vyplývající, jako jsou administrativní úkoly, 

implementace projektu a zodpovědnost vůči vedoucímu partnerovi projektu. Jedná se zejména 

o podepisování dokumentů vztahujících se k tvorbě a realizaci projektu, certifikaci výdajů 

v projektu, vytváření očekávaných výstupů, aktivní účast na projektových seminářích a vysílání 

zástupců na projektová setkání, poskytování potřebných dokumentů kontrolním subjektům atp. 

(viz Příloha č. 1 tohoto materiálu). 

 

Zmocnění k úkonům 

Přijetí předkládaného usnesení umožní zvýšení flexibility a operativnosti řízení projektu. 

Právními úkony je myšleno především podepisování případných dodatků ke společné dohodě a 

dalších dokumentů vztahujících se k partnerské roli města Ústí nad Labem v projektu, např. 

jmenování a odvolávání členů místní podpůrné skupiny projektu (tzv. LSG), podepisování 

dokumentů, dohod, smluv aj., požadovaných ze strany řídicích a kontrolních orgánů, Lead 

Partnera a Lead Experta projektu atp. Administrativními úkony jsou myšleny úkony vyplývající 

z podepsaných dohod a smluv (především podepisování průběžných reportů, timesheetů, 

monitorovacích zpráv apod.). 

Příloha je s ohledem na svou velikost umístěna na internetu. 

 

Příloha č. 1: Společná dohoda mezi vedoucím partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III 


