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Změna usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 20.10.2009 spolufinancování Cyklotrasy podél řeky Olše
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
změnit usnesení ZM Karviné č. 898 ze dne 20.10.2009 tak, že vypustí text: „...schválilo vyčlenění finančních
prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná k zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu
„Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v období 2010 - 2012 ve výši rozdílu mezi
celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje a 100 % nezpůsobilých výdajů
karvinské části projektu.“ a nahradí jej textem: „...schválilo vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí
okresu Karviná k zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v období 2010 - 2014 ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z
Evropského fondu regionálního rozvoje a 100 % nezpůsobilých výdajů karvinské části projektu.“ z důvodů
uvedených v důvodové zprávě. Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.
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Důvodová zpráva
Změna usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 20.10.2009 - spolufinancování
Cyklotrasy podél řeky Olše
Rada města Karviné doporučila usnesením č. 3609 ze dne 22.09.2009 Zastupitelstvu města Karviné
schválit vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviná k zabezpečení
spolufinancování projektu „Cyklotrasa Raciborz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“
v období 2010 – 2012.
Na základě tohoto doporučení bylo předmětné financování v letech 2010 – 2012 schváleno dne
20.10.2009 usnesením č. 898 Zastupitelstva města Karviné, viz příloha č. 1. Finanční spoluúčast
Karviné se týkala přípravné i realizační fáze projektu. Předmětné usnesení tak sloužilo i jako právní
doložka pro uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na realizaci cyklotrasy mezi statutárním městem
Karvinou a Svazkem měst a obcí okresu Karviná.
V době mezi přijetím usnesení ZM a uzavřením smlouvy o finanční spoluúčasti na samotné realizaci
stavby, tj. mezi 20.10.2009 a 15.07.2011, však došlo k etapizaci cyklotrasy. Tímto krokem se
dokončení stavby, v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace na realizaci cyklotrasy, posunulo
z roku 2012 na rok 2014. Výše vyčleněných finančních prostředků zůstala nezměněna (2.998.800,-Kč na přípravnou i realizační fázi projektu).
Etapizace byla zapříčiněna zejména úpravou harmonogramu zvedání protipovodňových hrází ve
správě Povodí Odry, s.p., kdy až po tomto navýšení bude na hráze uložen finální asfaltový povrch
cyklotrasy.
Předkládanou změnou usnesení dochází k rozšíření období pro čerpání vyčleněných prostředků,
tzn. místo let 2010–2012 na období 2010–2014. V roce 2013 nebyly vyčleněné finanční prostředky,
v souladu s uzavřenou smlouvou o finanční spoluúčasti, čerpány. Smlouva tvoří přílohu č. 2 této
důvodové zprávy.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele druhé, tzn. závěrečné etapy cyklotrasy, která
bude dokončena a dofinancována v třetím čtvrtletí letošního roku.
Rada města Karviné svým usnesením č. 3544 ze dne 09.04.2014 změnila své původní usnesení
č. 3609 ze dne 22.09.2009 a současně doporučuje Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout změnit
usnesení ZM Karviné č. 898 ze dne 20.10.2009.
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