STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/6770/2014

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Šintajová Soňa Ing.

Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 29.04.2014

Záměr realizovat projekt v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko Obnova okolí kina
Centrum Karviná
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
vyhradilo si
rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Obnova okolí kina
Centrum Karviná“ předkládaného do ROP Moravskoslezsko, priritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1
Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
předložit žádost o dotaci na projekt „Obnova okolí kina Centrum Karviná“ do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3
Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci
Integrovaných plánů rozvoje měst.
Termín:

30.06.2014

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
spolufinancování projektu „Obnova okolí kina Centrum Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální
výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
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předpisů,

schválilo
předfinancování projektu „Obnova okolí kina Centrum Karviná“ z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši
závěrečné žádosti o platbu a veškerých výdajů nesplňujících podmínky pro modifikované platby.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-26-OR-Projekt Okolí kina - DZ.pdf

Komentář
důvodová zpráva

1

Datum: 11.04.2014

Datum: 11.04.2014

Datum: 11.04.2014

Bc. Břetislav
Vašíček

Ing. Martina
Šrámková

Jana Nekardová
Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 14.04.2014

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko Obnova okolí kina Centrum
Karviná
Odbor rozvoje připravuje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Obnova okolí kina Centrum
Karviná“ do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly
regionu, Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Karviná pro Regionální operační program Moravskoslezsko).
Předmětem projektu je odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury,
vytvoření nových parkovacích míst a napojení parkoviště, výměna dlažeb, veřejné osvětlení, el.
rozvody pro parkoviště a zpevněné plochy, ozelenění, přeložka vodovodu a kanalizace, sanace
stávajících opěrných stěn, nové opěrné stěny a drobná architektura (lavičky, stojany na kola,
květináče atd.).

Financování projektu:
V návaznosti na podmínky uvedeného dotačního titulu, bude projekt „Obnova okolí kina Centrum
Karviná“ spolufinancován z IPRM ROP maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
Celkové odhadované náklady projektu:

cca 30 mil. Kč

Celkové odhadované způsobilé náklady projektu:

cca 27,5 mil. Kč

Celkové náklady projektu budou upřesněny na základě výsledků výběrových řízení.
Nedílnou součástí žádosti o dotaci v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko je usnesení
Zastupitelstva města Karviné o spolufinancování předkládaného projektu z rozpočtu statutárního
města Karviné, a to v minimální výši 15 % z celkových způsobilých nákladů a ve výši veškerých
nezpůsobilých nákladů projektu a předfinancování projektu ve výši závěrečné žádosti o platbu a
veškerých výdajů nesplňujících podmínky pro modifikované platby (průběžné předkládání faktur
řídícímu orgánu k profinancování).
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