STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/9910/2016

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení strategií a plánování
Kostroun Miroslav Ing.

Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 26.04.2016

Spolufinancování loga projektu Přeshraniční ekomuzeum Jastrzebie-Zdrój - Karviná Havířov
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
uzavřít Darovací smlouvu mezi statutárním městem Karviná a statutárním městem Havířov, Svornosti 86/2, 736 01
Havířov, IČO: 00297488, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude statutárnímu
městu Havířov poskytnut statutárním městem Karviná finanční dar ve výši Kč 27.225,-- (slovy:
Dvacetsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých) na spolufinancování loga projektu Přeshraniční ekomuzeum
Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov.
Termín:

30.06.2016

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

1

Příloha

Název
ZM-12-OR-Spolufinancování loga projektu
Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój Karviná - Havířov-DZ.pdf
ZM-12-OR-Spolufinancování loga projektu
Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój Karviná - Havířov-1U.pdf

Datum: 06.04.2016

Ing. Blanka
Rychla
Za formální správnost

Datum: 07.04.2016

Ing. Gabriela
Monczková
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 07.04.2016

Ing. Martina
Šrámková
Vedoucí odboru

Datum: 08.04.2016

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/9910/2016
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Důvodová zpráva
Spolufinancování loga projektu Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné na základě pracovních jednání představitelů měst JastrzębieZdrój, Karviná a Havířov, zpracovává podklady pro podání žádosti o dotaci projektu „Přeshraniční
ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“. Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci
do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, Specifického cíle – Zvýšení návštěvnosti regionu
prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů (dále jen Program). Podání
žádosti o dotaci do Programu bylo schváleno usnesením č. 299 na 10. zasedání Zastupitelstva města
Karviné konaném dne 02.02.2016.
Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu město Jastrzębie - Zdrój
(vedoucí partner projektu), statutární město Karviná (partner projektu) a statutární město Havířov
(partner projektu). Statutární město Karviná bude realizovat úpravy veřejných ploch „u Permonu“
v Karviné-Hranicích, kde mají být vybudovány prvky Ekomuzea zahrnujícího prvky v JastrzębieZdroju, Karviné a Havířově.
Celková navržená výše rozpočtu činí pro statutární město Karviná cca 1 mil. EUR. V rozpočtu jsou
zahrnuty finanční prostředky na úpravu veřejných ploch „u Permonu“ v Karviné-Hranicích (úpravy
budou zahrnovat výstavbu nebo rekonstrukci chodníků, cyklostezek, inline stezek, parkoviště,
senzorického parku, kolonády, pergol, informační cedule a výsadbu zeleně), výkupy pozemků a
propagaci projektu. Projekt bude realizován v období 2016–2019.
V roce 2016 započne povinná publicita projektu založením internetových stránek města a započnou
přípravy pro vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby, v souvislosti s tímto vzniknou náklady
statutárnímu města Karviné na spolufinancování loga projektu ve výši 27.225,– Kč (slovy:
Dvacetsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých).
Dotace pro projekt je poskytována zpětně na základě vyúčtování projektu, tzn. partner musí
předfinancovat svou část projektu. Dotace pro české partnery projektu může dosáhnout max. 90 %
uznatelných nákladů projektu (85 % z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a 5 % ze
státního rozpočtu České republiky).
V rámci přípravy projektu, na pracovních jednáních projektových týmů partnerských měst projektu,
bylo vedením partnerských měst dohodnuto, že se statutární město Karviná bude spolu se statutárním
městem Havířov podílet na financování loga projektu. Financování loga projektu bylo domluveno tak,
že statutární město Karviná bude financovat logo projektu finanční částkou ve výši 27.225,– Kč (slovy:
Dvacetsedmtisícdvěstědvacetpět korun českých) a statutární město Havířov bude financovat logo
projektu finanční částkou ve výši 27.225,– Kč (slovy: Dvacetsedmtisícdvěstědvacetpěr korun
českých), tedy každý z partnerů projektu zaplatí polovinu finanční částky za vytvoření loga projektu.
Jelikož statutární město Havířov uzavřelo samo smlouvu se zhotovitelem loga a na základě ní již dříve
zaplatilo celou finanční částku ve výši 54.450,– Kč (slovy: Padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun
českých) za vytvoření loga projektu, je na základě doporučení oddělení právního a kontrolního Odboru
organizačního MMK, nutné pro vyplacení finanční částky za statutární město Karviná, uzavřít
Darovací smlouvu mezi statutárním městem Karviná a statutárním městem Havířov.
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviné doporučuje uzavřít Darovací smlouvu
se statutárním městem Havířov na spolufinancování loga projektu „Přeshraniční ekomuzeum
Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“ ve výši 27.225,– Kč.

Příloha č. 1 k usnesení: Darovací smlouva
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