STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/6936/2014

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Sobočíková Klára Ing.

Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.06.2014

Záměr realizovat projekt Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí
kašny naproti sauny v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
vyhradilo si
rozhodnut ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu „Rekonstrukce parku B.
Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“ předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa
3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Kontinuální 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 „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti
sauny“ do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu,
Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst.
Termín:

15.09.2014

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 „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“ z
rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých
nezpůsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

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

schválilo
předfinancování projektu „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“ z
rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-27-OR-IPRM ROP - záměr realizovat
projekt-DZ.pdf

Komentář
důvodová zpráva

1

Datum: 22.05.2014

Datum: 22.05.2014

Datum: 23.05.2014

Ing. Blanka
Rychla

Bc. Břetislav
Vašíček

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 23.05.2014

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné – III. etapa – okolí kašny
naproti sauny“ v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné připravuje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny“ do
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, prioritní osa 3 – Rozvoj
měst, oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu, Kontinuální výzva k předkládání náhradních
projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Karviná pro Regionální operační program).
Náplní projektu je úprava části parku B. Němcové v Karviné-Fryštátě v okolí kašny naproti sauny.
V rámci projektu bude ve vytýčené oblasti probíhat odstranění stávajících chodníků a betonovaných
či dlážděných ploch, kácení a terénní úpravy v plenéru, vybudování nových chodníků a kamenné
dlažby v okolí kašny, osazení novými stromy, úprava zeleně a obnova mobiliáře. Druhou částí
projektu je rekonstrukce samotného objektu fontány – nové napojení kašny na vodovodní řad,
přeložka kanalizace, změna technologie fontány, automatizace jejího provozu a rekonstrukce
samotného bazénu kašny včetně restaurování sousoší. V okolí kašny rovněž bude vyměněno veřejné
osvětlení a vybudován elektro prvek kašny (rozvaděče a kabelová přípojka kašny, osvětlení vodního
prvku a armaturní šachty).
Předpokládaná doba realizace 03/2015 – 06/2015.
Financování projektu:
Projekt nezakládá veřejnou podporu.
V návaznosti na podmínky uvedeného dotačního titulu bude projekt spolufinancován z tohoto
programu maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Nezpůsobilými výdaji projektu jsou náklady, jež nebyly zadány v souladu s podmínkami pro zadávání
veřejných zakázek IPRM ROP, dále budou nezpůsobilými výdaji služby – opravy (restaurátorské
práce) a úprava zeleně.
Celkové odhadované náklady projektu:

cca 4,7 mil. Kč

Celkové odhadované způsobilé náklady projektu:

cca 3,7 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 minimálně 15 % z celkových způsobilých nákladů stanovených
Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ve výši veškerých nezpůsobilých
nákladů projektu a usnesení o předfinancování projektu z rozpočtu statutárního města Karviná.
V rámci projektu nebudou uplatňovány modifikované platby.
Doporučení Rady města Karviné


Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit záměr realizovat
projekt „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“ v
rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko.
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