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Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli na projekt „Oprava
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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti „Oprava povrchu
komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, číslo výzvy 1/2019/117D8230 - podprogram Podpora obcí s více než
10 000 obyvateli - Podpora obnovy místních komunikací.
2) Zdůvodnění:
Předkládáme tento materiál ve věci schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2019 na akci „Oprava povrchu
komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec“.
Tento materiál projednala Rada města Žatce na svém jednání dne 10. 12. 2018.
Předpokládané náklady akce činí dle rozpočtu projektanta 7.885.570 Kč s DPH.
Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života
jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude
podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen
z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy
nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti.
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků:
Nejzazší termín ukončení realizace akce:

21. listopadu 2018
28. února 2019
duben až květen 2019
31. prosince 2020

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
konkrétně na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné
pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto
objektů;
 napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato
v majetku obce
 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně
k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí
15 mil. Kč.
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje či z rozpočtu jiných národních
programů. V takovém případě nesmí celková výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu
přesáhnout 85 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, resp.
výše vlastních zdrojů účastníka programu musí být vždy rovna nebo vyšší než 15 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Přípustné změny povrchů:
- Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
- Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.
Neuznatelné náklady:
- vybudování nové místní komunikace,
- vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
- vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
- svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto
vedení.
Účastník podprogramu musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky,
které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace
z tohoto podprogramu.

