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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: 

a) vyhlášení 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

b) podmínkách 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ 

dle bodu A) tohoto usnesení,  

2. spolufinancování projektu „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ ve výši 10 % 

uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž 

předpokládané celkové náklady projektu činí 9 100 000 Kč vč. DPH, 

3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu), 

 

C )  u k l á d á  

 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu 

A) tohoto usnesení. 

b) zahrnout předfinancování tohoto projektu dle bodu B) tohoto usnesení do 

rozpočtu města na rok 2017 . 

 

T: 29. 4. 2016   



 

Důvodová zpráva: 
 

Dne 11. 12. 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. výzvu pro podávání 

žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen 

IROP). Výzva je zaměřena na specifický cíl SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy. Podpora je zacílena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro 

pěší. Statutární město Ústí nad Labem plánuje v rámci této výzvy podat žádost o 

poskytnutí podpory na projekt „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch.“  

 

Základní podmínky 18. výzvy: 

Termín podání žádostí je nejpozději do dne 29. dubna 2016; minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 mil. Kč, resp. 30 mil. Kč. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů musí být vynaloženo na hlavní aktivity (samotná 

rekonstrukce, modernizace nebo výstavba komunikací pro pěší). K podání žádosti o 

podporu žadatel dokládá mj. projektovou dokumentaci, stavební povolení nebo žádost o 

stavební povolení, audit bezpečnosti pozemní komunikace. Z projektu není možné hradit 

výdaje spojené s řízením projektu. V případě aktivity „Bezpečnost dopravy“ musí být 

průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici vyšší než 500 vozidel za den. 

Na základě posouzení projektových fiší a komunikace s gesčními politiky a garanty 

vyhovuje výše uvedeným podmínkám, s důrazem na připravenost projektů, projekt 

„Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch.“    

 

Popis projektu:  

V současnosti je podchod pro pěší u ZŠ Nová v ulici Nová v Ústí nad Labem 

v havarijním stavu, proto není chodci (především žáky ZŠ Nová) využíván. Chodci jsou 

nuceni přecházet silnici mimo podchod, dochází, tak k ohrožení jejich bezpečnosti 

(přechod pro chodce v místě není). Je tudíž nutné zajistit celkovou rekonstrukci podchodu 

včetně statického zajištění. Součástí projektu je i nové dopravní řešení ul. Nová včetně 

bezbariérového místa pro přecházení. 

Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební 

povolení. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města 2015 – 2020. Předpokládaná 

doba fyzické realizace je 7 měsíců.   

Předpokládaný harmonogram projektu: 

29. 4. 2016 – odevzdání žádosti o podporu 

17. 11. 2016 – vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory  

11/2016 až 02/2017 – výběrová řízení 

03/2017 až 09/2017 – fyzická realizace 

10/2017 až 11/2017 – ukončení projektu  



 
 

Financování projektu:  

Podpora bude poskytnuta formou dotace s maximální hranicí 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu ze státního rozpočtu, finanční spoluúčast žadatele je tedy 

požadována ve výši min. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % 

celkových nezpůsobilých výdajů.  

 

V případě schválení dotace bude financování projektu zajištěno zapojením do rozpočtu 

Odboru investic a územního plánování roku 2017 ve výdajové investiční části rozpočtu 

města.  

Částka na spolufinancování projektu bude upřesněna podle rozhodnutí o uznání dotace  

(odhad cca. 910 tis. Kč) 

 

 

Předpokládané financování projektu: 

 

Celkové výdaje      9 100 000 Kč 

Způsobilé výdaje      9 100 000 Kč 

 ERDF 85 %      7 735 000 Kč 

 SR 5 %         455 000 Kč 

 vlastní prostředky žadatele 10 %      910 000 Kč   

Nezpůsobilé výdaje         0 Kč 

 

Celkové spolufinancování města       910 000 Kč 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová fiše akčního plánu   

Příloha č. 2: Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015 – 2020  

Příloha č. 3: Průvodní zpráva projektové dokumentace 

Příloha č. 4: Koordinační situace 

 

Přílohy zvýrazněné kurzívou jsou vzhledem ke své velikosti umístěny na internetu 

v elektronické podobě. 

 


