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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad 

Labem Centrum za rok 2015, 

2. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad 

Labem Mobilita za rok 2015, 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. závěrečnou monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného 

plánu rozvoje města Ústí nad Labem Centrum za rok 2015, 

2. monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje 

města Ústí nad Labem Mobilita za rok 2015, 

 

C )  u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) zajistit předložení monitorovacích zpráv dle bodu B) tohoto usnesení 

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 

 

T: 30. 4. 2016 

  

 



Důvodová zpráva: 

 

IPRM Centrum 

 

Dne 3. 11. 2008 byla uzavřena smlouva o realizaci IPRM, která se vztahuje na Integrovaný 

plán rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum. Na základě dodatečných změn metodiky 

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad má město povinnost předkládat 

monitorovací zprávu 1x ročně. Tuto monitorovací zprávu musí podle podmínek ROP SZ 

schválit Zastupitelstvo města.  

 

Monitorovací zpráva zahrnuje období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V rámci věcné části 

monitorovací zprávy jsou uvedeny především tyto informace: 

- průběh realizace projektů a IPRM jako celku za monitorované období 

- největší problémy při realizaci IPRM 

- informace o dílčích a doplňkových projektech 

- informace o partnerech 

 

V rámci IPRM Centrum byla v roce 2015 dokončena realizace posledních 2 dílčích 

projektů – Plavecký areál Klíše, Management IPRM II. Další konkrétní informace o IPRM 

Centrum jsou obsaženy přímo v textu monitorovací zprávy.  

 

IPRM Mobilita 

 

Dne 30. 6. 2011 byla uzavřena smlouva o realizaci IPRM, která se vztahuje na Integrovaný 

plán rozvoje města Ústí nad Labem – Mobilita. Na základě metodiky Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad má město povinnost předkládat monitorovací 

zprávu 1x ročně (vždy do konce dubna). Tuto monitorovací zprávu musí podle podmínek 

ROP SZ schválit Zastupitelstvo města.  

 

Monitorovací zpráva zahrnuje období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V rámci věcné části 

monitorovací zprávy jsou uvedeny informace, které shrnují vývoj IPRM Mobilita za rok 

2015: 

- průběh přípravy projektů za monitorované období 

- největší problémy při realizaci IPRM 

- předpoklad vývoje v dalším monitorovaném období  

- změny v IPRM Mobilita 

- informace o partnerech 

 



 
 

 

 

Příloha č. 1: Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Centrum za rok 2015  

Příloha č. 2: Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Mobilita za rok 2015 

Příloha č. 3: Usnesení ŘV IPRM Mobilita ze dne 17. 3. 2016 

Příloha č. 4: Usnesení ŘV IPRM Centrum ze dne 18. 3. 2016 

Příloha č. 5: Usnesení RM č. 184/16 

 

Přílohy č. 1 a 2 jsou s ohledem na svou velikost dostupné na internetu. 

 


