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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 10.500.000,00 Kč - uvolnění
finančních prostředků z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na financování akce
„Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901 org. 2019

- 10.500.000,00 Kč (kofinancování)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 752

+ 10.500.000,00 Kč (chodníky ul. Pražská)
O: Ing. Renata Sedláková
T: 05. 07. 2019

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 422/19 ze dne 03. 06. 2019 doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 10.500.000,00 Kč - uvolnění finančních prostředků
z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na financování akce „Rekonstrukce chodníků v ul.
Pražská, Žatec“. Řešená oblast začíná u okružní křižovatky u kapucínského kláštera a pokračuje
západním směrem až k areálu Armády ČR, tedy krátce za křižovatku s ulicí K Perči a Otakara
Ševčíka. Úsek je dlouhý cca 800 m a řeší chodníky po obou stranách ulice s výjimkou některých
úseků, kde jsou již chodníky zrekonstruovány dle bezbariérových zásad (krátký úsek u okružní
křižovatky, u ulice Dukelská a levostranný úsek mezi ul. Tyršova a Karla Hynka Máchy).
Součástí projektu je mimo opravy chodníků také oprava autobusové zastávky „Žatec, u hřbitova“,
a to v obou směrech, úprava dvojice stávajících přechodů pro chodce včetně nasvícení, doplnění
chybějících či nevyhovujících míst pro přecházení, jednoznačné vymezení ploch pro parkování a
také doplňkové sadové úpravy. Součástí projektu je také oprava chodníků v prostoru parku před
bytovými domy č.p. 2528 – 2535 na začátku řešeného úseku.

Město Žatec podalo na akci „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“ žádost o poskytnutí
finančního prostředku z rozpočtu SFDI na rok 2019 v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Výbor SFDI na svém jednání dne 30. 4.
2019 na tuto akci schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2019.
Rozpočtové náklady na tuto akci činí 10.602.669,17 Kč vč. DPH, z toho uznatelné náklady činí
5.921.261,90 Kč vč. DPH. Výše příspěvku ze SFDI činí 85% uznatelných nákladů

3)

Příloha: - situace
- informace o schválení příspěvku na akci

Stav kofinancování dotačních titulů ke dni 04. 06. 2019 činí 28.682.000,00 Kč.

