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Záměr realizovat projekt Čech a Polák dva bratři
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 projektu Čech a Polák dva bratři v rámci Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko, Fondu mikroprojektů.
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 Čech a Polák dva bratři do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko,
Fondu mikroprojektů.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodlo
uzavřít Prohlášení o partnerství na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika Polsko, Fondu mikroprojektů, mezi statutárním městem Karviná a obcí Hażlach za účelem realizace projektu Čech
a Polák dva bratři, ve znění uvedeném v Příloze č. 1 k tomuto usnesení.
Termín:

18.11.2016

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-15-OR-Záměr realizovat projekt Čech a
Polák dva bratři-DZ.pdf
ZM-15-OR-Záměr realizovat projekt Čech a
Polák dva bratři-1U.pdf
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt Čech a Polák dva bratři
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné na základě pracovních jednání představitelů statutárního
města Karviné a obce Hażlach, zpracovává podklady pro podání žádosti o dotaci projektu „Čech a
Polák dva bratři“. Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci do Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, Fondu mikroprojektů (dále jen Program).
Náplní projektu je především revitalizace veřejného prostranství v obci Hażlach (revitalizace proběhne
v roce 2017), které se nachází poblíž stanice dobrovolných hasičů a má být využíváno pro pořádání
mezinárodních kulturních akcí. Dalšími aktivitami projektu jsou: a) polsko-česká vyjížďka cyklistů (v
červenci 2017), b) polsko-český piknik dobrovolných hasičů v Hażlachu (v srpnu 2017), c) polskočeský kuchařský konkurz v Hażlachu (v srpnu nebo září 2017), d) dny seniorů v Hażlachu (během
roku 2017).
Statutární město Karviná bude do projektu zapojeno tak, že se: a) obyvatelé Karviné zúčastní polskočeské vyjížďky cyklistů, b) dobrovolní hasiči z Karviné zúčastní polsko-českého pikniku dobrovolných
hasičů v Hażlachu, c) senioři z Karviné (cca 15 osob, dopravu zajistí obec Hażlach) zúčastní polskočeského kuchařského konkurzu v Hażlachu, d) senioři z Karviné zúčastní dne seniorů v Hażlachu (cca
15 osob, dopravu zajistí obec Hażlach).
V rámci Programu předkládá žádost o dotaci vedoucí partner projektu obec Hażlach, statutární město
Karviná poskytne vedoucímu partnerovi projektu nezbytné informace za Karvinou pro napsání žádosti
o dotaci a doloží požadované přílohy pro partnery projektu, mimo jiné v orgánech města schválené
Prohlášení o partnerství.
Jedná se o projekt typu C, kdy statutární město Karviná není do projektu finančně zapojeno. Celkový
rozpočet projektu je tvořen pouze finančními prostředky obce Hażlach, která je vedoucím partnerem
projektu. Předpokládané celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši cca 23 tis. EUR. Realizace
projektu bude probíhat v roce 2017.
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Karviné doporučuje schválit předložení
žádosti o dotaci do Programu, Prohlášení o partnerství na projektu realizovaného z prostředků
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fondu mikroprojektů a realizaci projektu.

Příloha č. 1 k usnesení: Prohlášení o partnerství na projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fondu mikroprojektů.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
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