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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje realizaci a zajištění předfinancování projektu
„Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, číslo výzvy 1/2019/117D72100 - podprogram Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, a zároveň zajištění spolufinancování obce ve
výši minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů a zajištění financování nezpůsobilých
výdajů projektu.
2) Zdůvodnění:
Rada města Žatce usnesením č. 43/19 ze dne 31. 1. 2019 projednala a doporučuje
Zastupitelstvu města Žatce schválit realizaci a zajištění předfinancování projektu
„Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, číslo výzvy 1/2019/117D72100 - podprogram Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, tzn. zajištění spolufinancování obce ve výši
minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování
nezpůsobilých výdajů projektu.
Následně při procesu zpracování žádosti o dotaci došlo ke změně a rozsahu projektového
záměru. Tuto informaci Rada města Žatce vzala na vědomí usnesením č. 114/19 ze dne
18. 2. 2019.
Předmětem upraveného projektového záměru je pořízení:
- altán šestiboký 1 ks,
- mapa 1 ks,
- ostrovní toaleta, včetně podkladu 2 ks,
- cesta k toaletě 6 m2,

-

stojan na kola 2 ks,
lavička 5 ks,
herní prvky (prolézačka kapr, skluzavka, lano) 3 ks,
odpadkový koš (domeček) 8 ks,
vzdělávací tabule 5 ks,
hmyzí domeček 1 ks,
krmítko pro ptáčky 3 ks,
materiál na herní prvek (dřevěné zvíře),
informační systém,
sadové úpravy,
povinný marketing.

Předpokládané náklady akce činí dle rozpočtu projektanta 1 131 350,- Kč s DPH.
Cíl podprogramu:
Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků
v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti,
rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.
Podporováno:
Aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury CR v regionech, podporu
vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné
formy CR), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy
lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků, monitoring
návštěvníků.
Lhůta pro podání žádosti:
platnost výzvy 15. 11. 2018 – 15. 02. 2019
Alokace výzvy:
- Celková alokace výzvy je 150 mil. Kč.
Forma a výše dotace:
V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech je poskytována
podpora formou systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří
maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce,
maximálně však 5 mil. Kč. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.
Doba realizace akce:
Doba realizace akce je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce
následujícím po výběru akce, tj. v prosinci roku 2020.
Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj dne 13. 2. 2019.

