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Unikátní kód žádosti: ØwNuGPØØØ1

Identifikace operaļn²ho programu
CZ.1.14

ROP NUTS II JihozápadN§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo operaļn²ho programu:

14.2

Stabilizace a rozvoj mŊst a obc²Název prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

14.2.1Ļ²slo oblasti podpory:
Integrované projekty rozvojových centerNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

04Ļ²slo vĨzvy:
4. kolo výzvy ROP NUTS II JihozápadNázev výzvy:

Restoration public places and communications in areas.Název projektu anglicky:

Rek.veŚ.prostr. a ploch komunik.v obl.(28. Ś²jna,K.Weisse,Skuhersk®ho,
Kosteln²,Baarova,Nerudova)

Název projektu:

Projekt

Datum ukonļen² projektu:Datum zahájení projektu: 01.01.2008 30.11.2010

Doba trvání projektu: 35 mŊs²ce

Celkov® zpŢsobil® vĨdaje projektu: 79 091 873,00

NeZakl§d§ projekt veŚejnou podporu:
Nezakl§d§ veŚejnou podporuReģim veŚejn® podpory:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp ¼ļetn² jednotky:
505/2002 Sb.      501-522 (FZ 03/2003)Đļetn² osnova:

Tématický IPRM pro období let 2008-2013Název IPRM:

JZ/003Kód IPRM:

Revitalizace veŚejnĨch prostranstv²Název aktivity IPRM:

1.1Ļ²slo aktivity:
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V r§mci realizace projektu dojde ke komplexn² revitalizaci, ¼pravŊ a vybaven² veŚejnĨch prostranstv², kter§ budou
zahrnovat zejm®na n§sleduj²c² ļinnosti:
- rekonstrukce povrchŢ m²stn²ch komunikac² vļetnŊ chodn²kŢ,
- vĨmŊna veŚejn®ho osvŊtlen²,
- rekonstrukce technick® infrastruktury,
- dalġ² doplŔkov® aktivity ve vazbŊ na revitalizaci ¼zem² (napŚ. zklidŔov§n² dopravy, podpora vyuģ²v§n²
enviroment§lnŊ ġetrnĨch druhŢ dopravy, Śeġen² problematiky parkov§n² atp.).
C²lem projektu je zlepġit fyzick® prostŚed² v centr§ln² ļ§sti mŊsta prostŚednictv²m rekonstrukce m²stn²ch
komunikac². T²m dojde ke zvĨġen² bezpeļnosti a plynulosti dopravy, zvĨġen² atraktivity centr§ln² ļ§sti mŊsta Ļ.
BudŊjovic. Projekt podpoŚ² udrģitelnĨ rozvoj a rovn® pŚ²leģitosti a odstran² bodov® z§vady na tŊchto
komunikac²ch.
PodrobnŊjġ² popis projektu obsahuje Finanļn² a ekonomick® hodnocen² projektu.

StruļnĨ obsah projektu:

email:

telefon:

gondekovar@c-budejovice.cz

386803209Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

PŚ²jmen², jm®no hlavn² kontaktn² osoby: Ing. Renata Gondeková

Oficiální adresa žadatele: n§m. PŚemysla Otakara II. 1/1, 370 01 Ļesk® BudŊjovice

Validní dle UIR-ADR: Ano

00244732IĻ:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

CZ00244732DIĻ:

AnoValidní dle ARES:

Žadatel



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 3 z 58Ģ§dost fin§lnŊ uloģena v IS BENEFIT7 dne: 02.04.2009 10:23 Unik§tn² kl²ļ: ÏwNuGPÏÏÏ1

1. Harmonogram projektu

01.01.2008Datum zahájení projektu:

30.11.2010Datum ukonļen² projektu:
35 mŊs²ceDoba trvání projektu:

01.04.2009Datum zahájení fyzické realizace:

31.10.2010Datum ukonļen² fyzick® realizace:

Zaļ§tkem projektu se rozum² prvn² projedn§v§n² a ¼mysl pŚedloģen² ģ§dosti do ROP, to prob²halo od roku 2008.
VĨbŊrov§ Ś²zen² probŊhnou v lednu - ¼noru 2009. Stavebn² pr§ce zaļnou 1.4. 2009 a budou dokonļeny v
prŢbŊhu Ś²jna 2010. V term²nu do 30.11. 2010 bude projekt ukonļen pod§n²m z§vŊreļn® zpr§vy a ģ§dost² o
platbu.

PŚedinvestiļn² f§ze:
- Zpracov§n² stavebn² projektov® dokumentace pro stavebn² povolen² vļetnŊ nezbytnĨch vyj§dŚen² pro vyd§n²
stavebn²ho povolen²
- Zpracov§n² poloģkov®ho rozpoļtu pro realizaci stavby
- Zpracov§n² ģ§dosti o dotaci z ROP a jej²ch povinnĨch pŚ²loh
- Podrobn§ formulace projektov®ho z§mŊru
- Stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²
- AnalĨza potŚeb c²lovĨch skupin
- Identifikace potŚebnĨch prac² projektu
- Stanoven² harmonogramu prac²
- VĨbŊr dodavatele v souladu s platnou legislativou (z§kon ļ. 137/2006 Sb.) a pravidly Region§ln²ho operaļn²ho
programu

Investiļn² f§ze:
- Proveden² vlastn² stavby
- OdstranŊn² doļasnĨch dopravnŊ inģenĨrskĨch opatŚen²
- Kolaudaļn² Ś²zen², kolaudace
- ZajiġtŊn² publicity
- Administrace projektu
- Zpracov§n² vy¼ļtov§n² a z§vŊreļn® zpr§vy o realizaci projektu, pŚedloģen² z§vŊreļn® ģ§dosti o platbu
- PrŢbŊģnŊ bude rovnŊģ prov§dŊna komunikace s poskytovatelem dotace ohlednŊ dodrģov§n² pravidel pro
realizaci projektŢ spolufinancovanĨch z ROP (i po dobu udrģitelnosti).

Provozn² f§ze:
- ZajiġtŊn² udrģitelnosti vĨstupŢ projektu dle pravidel ROP
- Prov§dŊn² ¼drģby a oprav

Projekt je rozdŊlen na dvŊ etapy. V prvn² etapŊ se budou realizovat ulice Nerudova, K. Weisse, Kosteln²,
Baarova, ve druh® etapŊ pak Skuhersk®ho a 28. Ś²jna.  Harmonogram etap: 1. etapa leden 2008 ? Ś²jen 2009, 2.
etapa listopad 2009 ? listopad 2010.

Popis ļasov® realizace:
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Ne

Ano

Projekt má partnera:

Projekt poļ²t§ se vĨbŊrovĨm Ś²zen²m:

Ne

AnoĢadatel m§ zkuġenosti s pŚ²pravou a realizac² obdobnĨch typŢ projektŢ/akc²:

Ģadateli byly poskytnuty v dotļen®m fisk§ln²m roce i bŊhem pŚedchoz²ch dvou fisk§ln²ch let
veŚejn® prostŚedky v reģimu podpory de minimis:

NeBylo poģ§d§no nebo byly poskytnuty dalġ² podpory ve vztahu k projektu z jinĨch veŚejnĨch zdrojŢ:
AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

AnoProjekt m§ pozitivn² vliv na horizont§ln² t®ma - rovn® pŚ²leģitosti:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0311 Ļesk® BudŊjovice JihoļeskĨ kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0311544256 Ļesk® BudŊjovice Ļesk® BudŊjovice

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ031 JihoļeskĨ kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

28. Ś²jna, K. Weisse, Skuhersk®ho, Kosteln², Baarova, Nerudova
370 01 Ļesk® BudŊjovice
ORP Ļesk® BudŊjovice
NUTS II JihoļeskĨ kraj

Specifické území:
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Glob§ln²m c²lem projektu je zvĨġit kvalitu fyzick®ho prostŚed² prim§rnŊ ve vnitŚn² ļ§sti mŊsta.

SpecifickĨmi c²li jsou:
- ZvĨġen² atraktivity veŚejnĨch prostranstv², komunikac² a zelenŊ ve vnitŚn² ļ§sti mŊsta
- ZvĨġen² bezpeļnosti provozu na m²stn²ch komunikac²ch v centru mŊsta, na komunikaci pro vġechny druhy
dopravy (automobilov§, cyklistick§ a pŊġ²).
- Zlepġen² napojen² centr§ln² z·ny mŊsta na st§vaj²c² dopravn² s²tŊ.
- Zlepġen² stavu m²stn²ch komunikac² a chodn²kŢ.
- ZvĨġen² poļtu parkovac²ch m²st.
- Zlepġen² stavu veŚejn®ho osvŊtlen².
- Zlepġen² stavu kanalizace, vodovodu a jejich pŚ²pojek - tyto n§klady jsou v r§mci projektu neuznateln® a mŊsto
je bude hradit ze sv®ho rozpoļtu
- Zabr§nŊn² vzniku koliz² mezi jednotlivĨmi druhy dopravy odstranŊn²m bodovĨch z§vad.

Stavba vytvoŚ² podm²nky pro zlepġen² dopravn² obsluģnosti ¼zem², zejm®na plynulost a bezpeļnost dopravy.

Cíle projektu:

Z§kladn²m dŢvodem realizace projektu je ġpatnĨ technickĨ stav dotļenĨch komunikac² vļetnŊ nevyhovuj²c²
infrastruktury. VĨchoz² situac² projektu je rekonstrukce a modernizace m²stn²ch komunikac² v n§vaznosti na
kritickĨ technickĨ stav komunikac², chodn²kŢ a veŚejn®ho osvŊtlen². Situaci je tŚeba Śeġit s ohledem na vĨznam
m²stn²ch komunikac², jelikoģ zabezpeļuj² pŚ²stup obyvatelŢm a podnikatelŢm k provozovn§m a k domovŢm na
komunikac²ch leģ²c²ch. StejnŊ tak jsou situac² ovlivnŊni obļan®, kteŚ² dotļen® komunikace vyuģ²vaj² jako d²lļ²
prŢjezdnou trasu.
V kombinaci a polohou lokality ve stŚedu mŊsta, kde doch§z² ke koncentraci pŊġ², cyklistick® a automobilov®
dopravy, se jedn§ o vĨznamnou stavebn² akci. Do projektu jsou zahrnuty ulice, jejichģ technickĨ stav byl
vyhodnocen jako nejz§vaģnŊjġ².

Souļ§st² rekonstrukce je tak® obnova vodovodn²ho a kanalizaļn²ho veden². V tŊlese komunikac² jsou v souļasn®
dobŊ podzemn² ļ§sti pŚ²pojek. V minulĨch letech doch§zelo k pŚekop§v§n² konstrukļn²ch vrstev a t²m k naruġen²
povrchu vozovek. V r§mci projektu budou tyto pŚ²pojky vyvedeny mimo tŊleso komunikac². Tyto n§klady nejsou v
souladu s podm²nkami ROP zahrnuty mezi zpŢsobil® vĨdaje.

Nevyhovuj²c² stav povrchu komunikac² je pops§n v Tematick®m Integrovan®m pl§nu rozvoje mŊsta Ļesk®
BudŊjovice pro obdob² let 2008 - 2013. Doch§z² k rychl®mu zhorġov§n² technick®ho stavu komunikac² na ¼zem²
mŊsta, a to jak p§teŚn²ch silnic, tak tak® dnes jiģ technicky znaļnŊ zastaralĨch komunikac² v hlavn²ch s²deln²ch
mŊstskĨch centrech. S n§rŢstem individu§ln² automobilov® dopravy souvis² tak® probl®my s nedostatkem
parkovac²ch m²st v centru mŊsta i ve vŊtġinŊ s²dliġŠ. Revitalizace tŊchto ploch je jedn²m z c²lŢ tohoto IPRM.

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti projektu vļetnŊ popisu vĨchoz²ho stavu:

3. Popis projektu
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C²le projektu jsou zcela s c²li Region§ln²ho operaļn²ho programu (d§le jen ROP) na vġech ¼rovn²ch
rozpracov§n², tzn. na ¼rovni z§kladn²ho popisu ROP, na ¼rovni charakteristiky specifickĨch c²lŢ a stejnŊ tak na
¼rovni oblasti podpory 2.1 a typu podporovanĨch aktivit.

C²le v kontextu oblasti podpory 2.1 maj² pŚedstavovat stav, kter®ho m§ bĨt prostŚednictv²m IPRM dosaģeno.

Projekt je v souladu s glob§ln²m c²lem IPRM: "Zkvalitnit fyzick® prostŚed² a vybavenost mŊsta pro volnoļasov®
aktivity a zlepġit tak podm²nky pro bydlen² zejm®na ve vnitŚn² ļ§sti mŊsta pro vġechny skupiny obyvatel mŊsta".
Projekt zlepġ² fyzick® prostŚed² a podm²nky pro bydlen² t²m, ģe budou rekonstruov§ny komunikace ve vnitŚn²m
mŊstŊ.

Projekt je tak® v souladu s viz² IPRM: "VnitŚn² mŊsto jako atraktivn² lokalita pro bydlen², nab²zej²c² z§zem²
veŚejnĨch sluģeb, kvalitn² technickou a dopravn² infrastrukturu a dostatek veŚejnĨch prostranstv² a ploch pro
sport, rekreaci a volnoļasov® vyģit²". Projekt pŚispŊje ke zlepġen² technick® a dopravn² infrastruktury.

Projekt je v souladu s glob§ln²m c²lem prioritn² oblasti: zvĨġit kvalitu fyzick®ho prostŚed² prim§rnŊ ve vnitŚn² ļ§sti
mŊsta, d§le se specifickĨm c²lem prioritn² oblasti: zvĨġit atraktivitu veŚejnĨch prostranstv², komunikac² a zelenŊ ve
vnitŚn² ļ§sti mŊsta.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Do pŚedinvestiļn² f§ze n§leģ² proveden² tŊchto aktivit:

- Zpracov§n² stavebn² projektov® dokumentace pro stavebn² povolen² vļetnŊ nezbytnĨch komunikac² a vyj§dŚen²
pro vyd§n² stavebn²ho povolen²
- Zpracov§n² poloģkov®ho rozpoļtu pro realizaci stavby
- Zpracov§n² ģ§dosti o dotaci z ROP a jej²ch povinnĨch pŚ²loh
- Podrobn§ formulace projektov®ho z§mŊru
- Stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²
- AnalĨza potŚeb c²lovĨch skupin
- Identifikace potŚebnĨch prac² projektu
- Stanoven² harmonogramu prac²
- VĨbŊr dodavatele v souladu s platnou legislativou (z§kon ļ. 137/2006 Sb.) a pravidly Region§ln²ho operaļn²ho
programu

Popis aktivit v pŚ²pravn® f§zi projektu:

V r§mci investiļn² etapy budou provedeny tyto aktivity:
- Proveden² vlastn² stavby:
VytĨļen² inģenĨrskĨch s²t²
Rekonstrukce kanalizace (SO 1)
Rekonstrukce kanalizaļn²ch pŚ²pojek (SO 2.1)
Rekonstrukce vodovodu (SO 3)
Rekonstrukce vodovodn²ch pŚ²pojek (SO 4)
Rekonstrukce komunikace nad kanalizac² (SO 5.1)
Rekonstrukce komunikace nad vodovodem (SO 5.2)
Rekonstrukce chodn²kŢ (SO 5.3)
Obnova veŚejn®ho osvŊtlen² (SO 6)
Proveden² svisl®ho a vodorovn®ho dopravn²ho znaļen²
PrŢbŊģnŊ - zajiġtŊn² stavebn²ho dozoru, kontroln² dny stavby
- OdstranŊn² doļasnĨch dopravnŊ inģenĨrskĨch opatŚen²
- Kolaudaļn² Ś²zen², kolaudace
- ZajiġtŊn² publicity
- Administrace projektu
- Zpracov§n² vy¼ļtov§n² a z§vŊreļn® zpr§vy o realizaci projektu, pŚedloģen² z§vŊreļn® ģ§dosti o platbu
- PrŢbŊģnŊ bude rovnŊģ prov§dŊna komunikace s poskytovatelem dotace ohlednŊ dodrģov§n² pravidel pro
realizaci projektŢ spolufinancovanĨch z ROP (i po dobu udrģitelnosti).

Popis aktivit v realizaļn² f§zi projektu:
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Projekt je v souladu s dalġ²mi individu§ln²mi projekty a spoluvytv§Ś² s nimi synergii. Projekt je souļ§st² z§vazn®
ļ§sti tematick®ho IPRM Ļesk® BudŊjovice.
Na tento projekt budou navazovat dalġ² projekty, kter® jsou rovnŊģ v z§vazn® ļ§sti IPRM:
-  Rekonstrukce veŚejnĨch prostranstv² a ploch komunikac² v oblasti (Baarova, Nov§, Jeremi§ġova, B. Smetany,
F. Ġr§mka, Skuhersk®ho)
- Rekonstrukce veŚejnĨch prostranstv² a ploch komunikac² v oblasti (Ģiģkova,Ļechova, Roh§ļe z Dub®)
- Rekonstrukce veŚejnĨch prostranstv² a ploch komunikac² v oblasti (Ļsl. legi², E. Beneġe, J. Ļapka,
Puchmajerova, Vanļury, V Hlubok® cestŊ)
- Rekonstrukce Palack®ho n§mŊst² vļetnŊ parkov® zelenŊ

D§le m§ projekt synergii s projekty v nez§vazn® ļ§sti tematick®ho IPRM:
- Rekonstrukce veŚejnĨch prostranstv² a ploch komunikac² v oblasti (U Malġe, U Sirk§rny, VŚesov§, Tov§rn²,
Prokopa Hol®ho, U HŚbitova)
- Rekonstrukce komunikace KnŊģskodvorsk§
- Rekonstrukce komunikace Lannova tŚ²da III. etapa
- Rekonstrukce komunikace KŚiģ²kova

Projekt tak® navazuje na dalġ² rekonstrukce komunikac² a veŚejnĨch prostranstv², kter® nejsou souļ§st² IPRM a
jsou realizov§ny mŊstem.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

V provozn² f§zi projektu budou rekonstruovan® komunikace slouģit svĨm ¼ļelŢm, tedy provozu dopravy na
pozemn²ch komunikac²ch. V t®to etapŊ budou uskuteļŔov§ny aktivity, jejichģ pŚedmŊtem bude pŚedevġ²m
¼drģba, popŚ. drobn® opravy. Investor projektu bude d§le po dobu udrģitelnosti projektu v kontaktu s
poskytovatelem dotace z ROP a bude jej dle pravidel programu informovat o stavu projektu a pŚ²padnĨch
vĨznamnĨch skuteļnostech tĨkaj²c²ch se pŚedmŊtu projektu.

Popis aktivit v provozn² f§zi projektu a zpŢsob udrģen² vĨsledkŢ projektu:

V souļasn® dobŊ je projekt pŚipraven k realizaci, tedy k zapoļet² realizaļn² f§ze, pouze ļek§ na vyj§dŚen² o
poskytnut²/neposkytnut² dotace z Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad.
Jsou vyd§na vġechna potŚebn§ stanoviska. Na 1. etapu, (4 ulice) jsou vyd§na i stavebn² povolen².
Projekt m§ jiģ stanoven projektovĨ tĨm vļetnŊ odpovŊdnosti a kompetence. RovnŊģ jsou identifikov§ny potŚebn®
pr§ce projektu a stanoven harmonogram prac² a rozpoļet.
Projekt m§ vyŚeġeno pŚedfinancov§n² projektu i spolufinancov§n² projektu.

PŚipravenost projektu k realizaci:
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4. Person§ln² zajiġtŊn² projektu

N§mŊstkynŊ prim§tora pro rozvoj, dopravu, pam§tkovou p®ļi, cestovn²
ruch a fondy EU

Funkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Glob§ln² Ś²zen² a koordinace projektu

IvanaJméno:

PŚ²jmen²: Popelová

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

N§mŊstkynŊ prim§tora pro rozvoj, dopravu, pam§tkovou p®ļi, cestovn² ruch a fondy EU a informatiku ? od roku
2002. Dohl²ģ² na ļinnost odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu a metodicky ho Ś²d². PŚedkl§d§ informace o
pŚipravovanĨch a realizovanĨch projektech radŊ a zastupitelstvu mŊsta.
M§ zkuġenosti s:
- Ś²zen²m projektŢ, na kter® byla poskytnuta dotace;
- region§ln²m managementem, ļlenka skupiny pro znaļen² cyklotras a cyklostezek;
- realizac² projektŢ a veŚejnĨch zak§zek realizovanĨch v minulosti mŊstem

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Kontrola udrģitelnosti vĨstupŢ a podm²nek ROP

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Glob§ln² Ś²zen² a koordinace projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- Glob§ln² Ś²zen² a koordinace projektu
-  Schv§len² zad§n² projektov® dokumentace
- Revize rozpoļtu
- Schv§len² pŚ²pravy projektu do ROP

PŚedkl§d§ inforamce o pŚipravovanĨch a realizovanĨch projektech radŊ a zastupitelstvu mŊsta. M§ zkuġenosti s
Ś²zen²m projektŢ, na kter® byla poskytnuta dotace.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchuFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: ProjektovĨ manaģer po str§nce vŊcn®

DagmarJméno:

PŚ²jmen²: Baumruková

PoŚad² ļlena tĨmu: 002

- zkuġenosti s pŚ²pravou, administrac², realizac² a z§vŊreļnĨm vy¼ļtov§n²m projektŢ kofinancovanĨch ze
struktur§ln²ch fondŢ EU (SROP, GS SROP, OPĢP atd.) a dalġ²ch projektŢ kofinancovanĨch z veŚejnĨch rozpoļtŢ
(SFDI, MMR, MF, MD ad., grantov® programy JĻ kraje)
- zkuġenosti s region§ln²m managementem
- zkuġenosti s realizac² projektŢ a veŚejnĨch zak§zek realizovanĨch v minulosti mŊstem

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

-  Komunikace s poskytovatelem dotace ohlednŊ udrģitelnosti vĨstupŢ projektu
- OdpovŊdnost za z§vŊreļn® vy¼ļtov§n² projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- ř²zen² schŢzek pracovn²ho tĨmu
- Đļast na vĨbŊrov®m Ś²zen²
- Kontrola zajiġtŊn² publicity

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- OdpovŊdnost za pŚ²pravu projektu
- PŚ²prava podkladŢ pro jedn§n² rady a zastupitelstva mŊsta ? schv§len² projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Vedouc² investiļn²ho odboru mŊsta Ļesk® BudŊjoviceFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Investiļn² manaģer

ZdenŊkJméno:

PŚ²jmen²: Šeda

PoŚad² ļlena tĨmu: 003

Vedouc² investiļn²ho odboru. ř²d² ļinnost oddŊlen² veŚejnĨch zak§zek, kter® realizuje vĨbŊrov§ Ś²zen² na
investiļn² i neinvestiļn² akce mŊsta. Đļastnil se vĨbŊrovĨch Ś²zen² vġech velkĨch investiļn²ch akc². Odpov²d§ za
realizaci veġkerĨch investiļn²ch akc² mŊsta. M§ zkuġenosti s koordinac² podobnĨch projektŢ, kaģdoroļnŊ
investiļn² odbor zajiġŠuje rekonstrukci komunikac², vĨstavbu cyklostezek a mnoho dalġ²ch akc².

PŚ²klady projektŢ:
- Regenerace panelov®ho s²dliġtŊ "Vltava" Ļesk® BudŊjovice, MMR, rozpoļet: 8.572.290,- Kļ, dotace: 4.000.000,
- Kļ, 2007
- Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho parku MHD ĻB, SROP, rozpoļet: 68.200.000,- Kļ,
dotace: 51.150.000,- Kļ, 2005-6
- Trolejbusov§ traŠ s²dliġtŊ Vltava - Ļesk® Vrbn® v Ļ. BudŊjovic²ch, rozpoļet: 19.882.907,- Kļ, dotace:
14.912.180,- Kļ, 2005-7

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ podkladŢ pro z§vŊreļnou a monitorovac² zpr§vu
- Poskytov§n² podkladŢ o skuteļn®m stavu realizovan® stavby
- Pravideln§ revize deklarovanĨch technickĨch parametrŢ stavby
- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Konzultace pŚi kontrole plnŊn² prac² vybranĨch uchazeļŢ - soulad se smlouvami
- Komunikace se stavebn²m dozorem
- Komunikace s dodavateli
- Đļast na kontroln²ch dnech stavby
- ZajiġtŊn² publicity

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- ZodpovŊdnost za pŚ²pravu a realizaci vĨbŊrovĨch Ś²zen²
- UzavŚen² smluv s dodavateli
- ZajiġtŊn² koordinace mezi projektantem a zhotovitelem

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Referentka finanļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Finanļn² referent

JanaJméno:

PŚ²jmen²: Bártová

PoŚad² ļlena tĨmu: 004

Jako referentka finanļn²ho odboru mŊsta je pŚ²mo zodpovŊdn§ za stav a prŢbŊh vġech finanļn²ch tokŢ. V
pŚedrealizaļn² f§zi byla zodpovŊdn§ za pŚ²pravu finanļn² analĨzy pro zastupitelstvo a radu mŊsta. V dalġ²ch
etap§ch projektu bude zodpovŊdn§ za kontrolu finanļn²ch tokŢ.
Za sv® pracovn² obdob² proġla Śadou ġkolen² a kurzŢ v oblastech tĨkaj²c²ch se financ² ve st§tn² spr§vŊ a z§roveŔ
se pod²lela na vġech rozvojovĨch projektech mŊsta.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ monitorovac²ch zpr§v
- ZajiġtŊn² ¼ļetn² str§nky projektu
- Archivace vĨkazŢ 10 let od ukonļen² projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- UvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ na jednotliv® etapy projektu
- Veden² ¼ļetnictv² dle podm²nek ROP

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- ZodpovŊdn§ za prŢbŊh finanļn²ch tokŢ v r§mci projektu
- Konzultace pŚi pŚ²pravŊ rozpoļtu a zajiġtŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ
- Zaloģen² zvl§ġtn²ho ¼ļtu pro projekt

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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Referentka odboru rozvoje a cestovního ruchuFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Projektový referent

RenataJméno:

PŚ²jmen²: Gondeková

PoŚad² ļlena tĨmu: 005

Pracuje na oddŊlen² fondŢ EU odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu. ř²d² ļinnost pŚ²pravy ģ§dosti a pŚ²loh. Je
zodpovŊdn§ za kontrolu harmonogramu, dokumentŢ a monitoringu projektu.
Za sv® pracovn² obdob² absolvovala ġkolen² a kurzy v oblastech tĨkaj²c²ch se financ² ve st§tn² spr§vŊ a z²sk§v§n²
dotac² z evropskĨch a struktur§ln²ch fondŢ, m§ zkuġenosti se zpracov§n²m ģ§dost² o dotaci a tak® se
zpracov§n²m vġech povinnĨch pŚ²loh.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- OdpovŊdnost za monitoring projektu ve vztahu k ROP

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Kontrola dodrģov§n² harmonogramŢ
- Komunikace s org§ny ROP

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava ģ§dosti do ROP vļetnŊ pŚ²loh
- Administrativa k projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Referentka odboru rozvoje a cestovního ruchuFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Administrátor projektu

RomanaJméno:

PŚ²jmen²: Podlešáková

PoŚad² ļlena tĨmu: 006

Pracuje na oddŊlen² fondŢ EU odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu. ř²d² pŚ²pravu materi§lŢ pro veden² mŊsta,
monitorov§n² podkladŢ pro vĨbŊrov® Ś²zen², dohl²ģ² na publicitu projektu, zpracov§v§ a pŚedkl§d§ prŢbŊģn®,
etapov® a z§vŊreļn® zpr§vy, ģ§dosti o platbu, pŚedkl§d§n² zpr§v o udrģitelnosti.
M§ dlouhodob® zkuġenosti s kontrolou dodrģov§n² podm²nek poskytovatele dotace, s administrativou projektŢ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- PŚedkl§d§n² zpr§v o udrģitelnosti
- Kontrola vĨstupŢ v dobŊ udrģitelnosti

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- dohl²ģen² na publicitu projektu
- zpracov§n² a pŚedkl§d§n² prŢbŊģnĨch, etapovĨch a z§vŊreļnĨch zp§v
- pŚedloģen² ģ§dosti o platbu
- administrace projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- pŚ²prava materi§lŢ pro veden² mŊsta
- monitorov§n² podkladŢ pro vĨbŊrov® Ś²zen²

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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Vedouc² odboru spr§va veŚejnĨch statkŢFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: ZajiġŠovatel ¼drģby

VladimíraJméno:

PŚ²jmen²: Hrušková

PoŚad² ļlena tĨmu: 007

Vedouc² odboru spr§va veŚejnĨch statkŢ. ř²d² ļinnost oddŊlen² spr§vy komunikac², kter® zajiġŠuje drobn® opravy,
¼drģbu komunikac² a dopravn²ho znaļen².
M§ zkuġenosti s ¼drģbou a zajiġtŊn²m oprav komunikac² ve vlastnictv² mŊsta Ļ. BudŊjovice. ZajiġŠuje smlouvy s
realiz§tory ¼drģby.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- ZajiġtŊn² ¼drģby a oprav komunikac²

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- ZajiġtŊn² zakreslen² do generelu pŚechodŢ

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- Spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ projektu
- Informace o roļn²ch n§kladech na ¼drģbu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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manažer IPRMFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: koordinátor

PetrJméno:

PŚ²jmen²: Pelech

PoŚad² ļlena tĨmu: 008

Je manaģerem IPRM, m§ na starosti koordinaci projektŢ a komunikaci s ĐŚadem Region§ln² rady. V minulosti byl
zamŊstnancem ĐŚadu Region§ln² rady a kontroloval pŚijat® ģ§dosti, jejich n§leģitosti, vŊcnou str§nku projektŢ. M§
zkuġenosti s oblast² podpory 2.1. i 1.5.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Komunikace s poskytovatelem dotace
- OdpovŊdnost za udrģen² vĨstupŢ projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Pod§v§n² zpr§v o realizaci IPRM ? vļetnŊ informac² o realizovan®m projektu
- Đļast na vĨbŊrov®m Ś²zen²
- Kontrola zajiġtŊn² publicity

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- Koordinace pŚ²pravy projektu v souladu s c²li IPRM

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Mgr.

Titul za jménem:
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vedouc² oddŊlen² veŚejnĨch zak§zek na investiļn²m odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: expert na veŚejn® zak§zky

JiŚinaJméno:

PŚ²jmen²: Leštinová

PoŚad² ļlena tĨmu: 009

Dohl²ģ² na pŚ²pravu vĨbŊrovĨch Ś²zen² na veġker® investiļn² akce mŊsta.
PŚ²klady realizovanĨch vĨbŊrovĨch Ś²zen²:
- Regenerace panelov®ho s²dliġtŊ "Vltava" Ļesk® BudŊjovice, MMR, rozpoļet: 8.572.290,- Kļ, dotace: 4.000.000,
- Kļ, 2007
- Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho parku MHD ĻB, SROP, rozpoļet: 68.200.000,- Kļ,
dotace: 51.150.000,- Kļ, 2005-6
- Trolejbusov§ traŠ s²dliġtŊ Vltava - Ļesk® Vrbn® v Ļ. BudŊjovic²ch, rozpoļet: 19.882.907,- Kļ, dotace:
14.912.180,- Kļ, 2005-7 a mnoho dalġ²ch.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Konzultace pŚi kontrole plnŊn² prac² vybranĨch uchazeļŢ ? soulad se smlouvami

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava a realizace vĨbŊrovĨch Ś²zen²
- UzavŚen² smluv s dodavateli

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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technik investiļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: technik

PavelJméno:

PŚ²jmen²: Voves

PoŚad² ļlena tĨmu: 010

Je technikem na investiļn²m odboru a bŊģnŊ m§ na starosti realizaci podobnĨch investiļn²ch akc², komunikaci se
stavebn²m dozorem, ¼ļastn² se kontroln²ch dnŢ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu
- Spolupr§ce pŚi vypracov§n² monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Kontrola plnŊn² prac² vybranĨch uchazeļŢ ? soulad se smlouvami
- Komunikace se stavebn²m dozorem
- Đļast na kontroln²ch dnech

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava projektov® dokumentace a rozpoļtŢ na ulice: 28. Ś²jna, Baara a K. Weisse
- PŚ²prava harmonogramu realizace

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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technik investiļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: technik

LenkaJméno:

PŚ²jmen²: RŢģiļkov§

PoŚad² ļlena tĨmu: 011

Je technikem na investiļn²m odboru a bŊģnŊ m§ na starosti realizaci podobnĨch investiļn²ch akc², komunikaci se
stavebn²m dozorem, ¼ļastn² se kontroln²ch dnŢ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu
- Spolupr§ce pŚi vypracov§n² monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

-  Kontrola plnŊn² prac² vybran®ho dodavatele ? soulad se smlouvou
- Komunikace se stavebn²m dozorem
- Đļast na kontroln²ch dnech

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava projektov® dokumentace a rozpoļtŢ na ulici Nerudova
- PŚ²prava harmonogramu realizace

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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technik investiļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: technik

JiŚ²Jméno:

PŚ²jmen²: Procházka

PoŚad² ļlena tĨmu: 012

Je technikem na investiļn²m odboru a bŊģnŊ m§ na starosti realizaci podobnĨch investiļn²ch akc², komunikaci se
stavebn²m dozorem, ¼ļastn² se kontroln²ch dnŢ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu
- Spolupr§ce pŚi vypracov§n² monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Kontrola plnŊn² prac² vybran®ho dodavatele ? soulad se smlouvou
- Komunikace se stavebn²m dozorem
- Đļast na kontroln²ch dnech

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava projektov® dokumentace a rozpoļtŢ na ulici Skuhersk®ho
- PŚ²prava harmonogramu realizace

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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vedouc² finanļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: finanļn² manaģer

BohuslavJméno:

PŚ²jmen²: Beļv§Ś

PoŚad² ļlena tĨmu: 014

BŊģnŊ zajiġŠuje pŚ²pravu prostŚedkŢ na pŚedfinancov§n² a kofinancov§n² jinĨch akc², dohl²ģ² na veden² ¼ļetnictv².
Jedn§ s bankami o poskytnut² ¼vŊru, sleduje finanļn² toky a dohl²ģ² na vyrovnanou finanļn² situaci mŊsta.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Kontrola finanļn²ch tokŢ

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Kontrola finanļn²ch tokŢ

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- ZajiġtŊn² prostŚedkŢ na financov§n² projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:

technik investiļn²ho odboruFunkce v rámci organizace:

Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: technik

VáclavJméno:

PŚ²jmen²: Soukup

PoŚad² ļlena tĨmu: 013

Je technikem na investiļn²m odboru a bŊģnŊ m§ na starosti realizaci podobnĨch investiļn²ch akc², komunikaci se
stavebn²m dozorem, ¼ļastn² se kontroln²ch dnŢ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Archivace dokumentace 10 let od ukonļen² projektu
- Spolupr§ce pŚi vypracov§n² monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- Kontrola plnŊn² prac² vybran®ho dodavatele ? soulad se smlouvou
- Komunikace se stavebn²m dozorem
- Đļast na kontroln²ch dnech

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- PŚ²prava projektov® dokumentace a rozpoļtŢ na ulici Kosteln²
- PŚ²prava harmonogramu realizace

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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CZ00244732DIĻ:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

00244732IĻ:

Obec nebo m.ļ§st hl.m.

Poļet zamŊstnancŢ:

Plátce DPH: Ano

500

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

nerelevantní

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed: Mgr.

Telefon: 386802905

Jméno:PŚ²jmen²: JurajThoma

Funkce osoby: Prim§tor mŊsta

Telefon II.:Fax:

Email: tmomaj@c-budejovice.cz

Gondeková RenataHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 386803209

Jméno:PŚ²jmen²: RenataGondeková

Funkce osoby: referent odboru rozvoje a cestovního 
ruchu

Telefon II.:Fax:

Email: gondekovar@c-budejovice.cz

Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 386803201

Jméno:PŚ²jmen²: DagmarBaumruková

Funkce osoby: vedoucí odboru rozvoje a cestovního 
ruchu

Telefon II.:Fax:

Email: baumrukova@c-budejovice.cz

Ģadatel splŔuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ano

AnoValidní dle ARES:

5. Žadatel projektu
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Oficiální adresa:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: http://www.c-budejovice.cz

AnoValidní dle UIR-ADR:

Adresa pro doruļen²:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: http://www.c-budejovice.cz

AnoValidní dle UIR-ADR:
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6. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SFDI

Investiļn² akce mŊla za c²l dalġ² rozvoj cyklodopravy po ĻeskĨch BudŊjovic²ch.

Název projektu/akce: Đdrģba cyklostezky - l§vky pŚes Vltavu pro cyklisty a
pŊġ² v ĻeskĨch BudŊjovic²ch u OMV

PoŚad² reference: 003

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: SFDI

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/2007 - 05/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 13 938 000,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SFDI

Cyklistick§ stezka po prav®m bŚehu Vltavy.

Ģadatel se zapojil do vġech jeho ļ§st².

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Cyklistick§ stezka po prav®m bŚehu Vltavy ¼sek
Helioport

PoŚad² reference: 001

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: SFDI

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 06/2007 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 1 806 000,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SFDI

Projekt byl zamŊŚen na rozvoj cyklistick® infrastruktury ve mŊstŊ.

Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Stezka a l§vky pro cyklisty pŚes Vltavu - 1. etapa

PoŚad² reference: 002

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: SFDI

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 08/2006 - 12/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 18 164 000,00
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Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Regenerace panelov®ho s²dliġtŊ Vltava - jih, II. etapa
Ļesk® BudŊjovice

PoŚad² reference: 006

Název grantu/programu: SROP

Zdroje financování/poskytovatel dotace: SROP

V r§mci projektu byly poŚ²zeny n²zkopodlaģn² autobusy pro MŊstskou hromadnou dopravu.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Celkové výdaje projektu/akce: 4 549 000,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 07/2007 - 12/2007

Název grantu/programu: MMR

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MMR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 07/2007 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 20 128 000,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP Infrastruktura

Název grantu/programu: OP Infrastruktura

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Trolejbusov§ traŠ  s²dliġtŊ Vltava - Ļesk® Vrbn® v Ļ.
BudŊjovic²ch

PoŚad² reference: 004

Název projektu/akce: Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho
parku MHD ĻB

PoŚad² reference: 005

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 02/2006 - 12/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 68 200 000,00

V r§mci projektu doġlo k elektrifikaci ļ§sti mŊsta.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Název grantu/programu: Rozpoļet ģadatele

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 02/2006 - 06/2006

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Z rozpoļtu mŊsta Ļ. BudŊjovice

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Lannova tŚ²da je m²stn² komunikac², kter§ spojuje historick® centrum mŊsta s vlakovĨm a autobusovĨm n§draģ²m.
Jde tak o jednu z p§teŚn²ch komunikac² ekologick® dopravy, neboŠ je urļena pŚedevġ²m pro pŊġ² a cyklisty. V
souļasn® dobŊ je provedena rekonstrukce 1. ¼seku, etapa od ulice Na Sadech k JeronĨmovŊ ulici. Tento ¼sek je
jiģ zcela optimalizov§n pro bezmotorovou dopravu (chodce a cyklisty), na 1. etapu navazuje 2. etapa v ¼seku
JeronĨmova - Ġt²tn®ho a 3. etapa v ¼seku Ġt²tn®ho - N§draģn².

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
Ģadatel se zapojil do vġech f§z² a aktivit projektu, kter® koresponduj² s aktivitami v r§mci pŚedkl§dan®ho projektu.

Đprava zelenŊ:k§cen² dŚevin, zaloģen² tr§vn²kŢ, vĨsadba stromŢ, keŚŢ, rostlin, rekonstrukce chodn²kŢ,
parkovac²ho st§n², cyklistick® stezky.

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Celkové výdaje projektu/akce: 29 000 000,00

PoŚad² reference: 007

Název projektu/akce: Stavebn² ¼pravy Lannovy tŚ²dy I. etapa (Na Sadech -
JeronĨmova)
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7. Partner projektu
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8. Podpora de-minimis
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9. Další podpory ve vztahu k projektu
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65.11.00
Plocha regenerovanĨch a
revitalizovanĨch objektŢ ve
mŊstech celkem

0,00 0,00 0,00 m2 Ano

63.31.11
Poļet vytvoŚenĨch produktŢ
pro orientaci a smŊrov§n²
n§vġtŊvn²kŢ

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

65.20.00

Plocha revitalizovanĨch
nevyuģ²vanĨch nebo
zanedbanĨch are§lŢ
(brownfields) celkem

0,00 0,00 0,00 ha Ano

65.15.20
Poļet novŊ opravenĨch
kulturnŊ-historickĨch a
technickĨch pam§tek

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

65.11.20
Plocha novŊ zaloģen® nebo
rekonstruovan® veŚejn®
zelenŊ

0,00 0,00 0,00 ha Ano

65.11.02
Plocha regenerovanĨch a
revitalizovanĨch objektŢ pro
sluģby OVS

0,00 0,00 0,00 m2 Ano

Poļet subjektŢ
spolupracuj²c²ch v oblasti
veŚejnĨch sluģeb v r§mci
projektu

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Plocha objektŢ a ¼zem²
tvoŚ²c²ch a usnadŔuj²c²ch
dopravn² a komunikaļn²
napojen²

0,00 21 372,64 21 372,64 m2 Ano 30.11.2010 0:00:00

52.02.13
Poļet novŊ vytvoŚenĨch prac.
m²st v r§mci projektŢ na
udrģitelnĨ rozvoj mŊst

0,00 0,00 0,00 PM Ano

52.01.02 Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st pro ģeny

0,00 0,00 0,00 PM - ženy Ano

52.01.01 Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st pro muģe

0,00 0,00 0,00 PM - muži Ano

Poļet novŊ vytvoŚenĨch
objektŢ obļansk® vybavenosti
a volnoļasovĨch aktivit

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Kód Název indikátoru Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Rozdíl MŊrn§
jednotka Povinný PŚedpokl§dan®

datum plnŊn²:

10. Hodnoty indik§torŢ
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11. Etapy

Ve druh® etapŊ budou rekonstruov§ny ulice Skuhersk®ho a 28. Ś²jna. V r§mci rekonstrukce bude provedena
oprava komunikac² a chodn²kŢ a to jak konstrukļn²ch vrstev tak i jejich povrchŢ. Souļ§st² rekonstukce bude i
vĨmŊna veŚejn®ho osvŊtlen². V r§mci nezpŢsobilĨch vĨdajŢ  bude provedena vĨmŊna st§vaj²c²ch kanalizaļn²ch
stok a vodovodn²ch Ś§dŢ.

StruļnĨ popis aktivit etapy:

PoŚad² etapy: 002

Název etapy: Rekonstukce Skuhersk®ho, 28. Ś²jna

Datum ukonļen² etapy:
Datum zahájení etapy: 17.11.2009

30.11.2010

50 407 700,00Celkové výdaje na etapu:

31 681 396,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
18 726 304,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

0,00Oļek§van® pŚ²jmy etapy:

V prvn² etapŊ budou rekonstruov§ny ulice Baarova, Weisse, Kosteln² a Nerudova. V r§mci rekonstrukce bude
provedena oprava komunikac² a chodn²kŢ a to jak konstrukļn²ch vrstev tak i jejich povrchŢ. Souļ§st² rekonstukce
bude i vĨmŊna veŚejn®ho osvŊtlen². V r§mci nezpŢsobilĨch vĨdajŢ  bude provedena vĨmŊna st§vaj²c²ch
kanalizaļn²ch stok a vodovodn²ch Ś§dŢ.

StruļnĨ popis aktivit etapy:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Rekonstrukce Baarova, Weisse, Kostelní, Nerudova

Datum ukonļen² etapy:
Datum zahájení etapy: 01.01.2008

16.11.2009

70 746 016,00Celkové výdaje na etapu:

47 410 477,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
23 335 539,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

0,00Oļek§van® pŚ²jmy etapy:
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03.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 1 940 000,00 4,09

03.02 Služby 1 940 000,00 4,09

03.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

03.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

02.09.03 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 0,00 0,00

02.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

02.09 Služby 0,00 0,00

02.09.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00 0,00

02.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro neinvestiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

0,00 0,00

03.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 1 940 000,00 4,09

03.02.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00 0,00

01.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

01.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

01.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00

01.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

01.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 45 470 477,00 95,91

02.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

01.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe15% CZV) 0,00 0,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 43 523 977,00 91,80

01.09 Služby 1 946 500,00 4,11

02.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe 15% CZV) 0,00 0,00

02.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 0,00 0,00

02.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

02.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00

02.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

01.09.02 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 1 606 500,00 3,39

01.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro investiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

340 000,00 0,72

01.10 PoŚ²zen² dopravn²ch prostŚedkŢ 0,00 0,00

02.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

001 Rekonstrukce Baarova, Weisse, Kostelní, Nerudova

12. Rozpoļet projektu

Rozpoļet jednotlivĨch Etap:
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01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 29 309 046,00 92,51

01.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe15% CZV) 0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 30 721 396,00 96,97

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

01.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

002 Rekonstukce Skuhersk®ho, 28. Ś²jna
Kód Název výdaje Výdaj Procento

08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 47 410 477,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 1 940 000,00 4,09

05.14 Ostatní 0,00 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 45 470 477,00 95,91

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 47 410 477,00 100,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 70 746 016,00 149,22

03.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00 0,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

05.13 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00 0,00

04.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

04.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 23 335 539,00 49,22

05.02 Úroky 0,00 0,00

05.01 Odpisy 0,00 0,00

04.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

04.02 Služby 0,00 0,00

04.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

04.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

05.09 PoŚ²zen² pozemkŢ - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 90%) 0,00 0,00

05.08 DPH 0,00 0,00

05.10 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 85%) 0,00 0,00

05.12 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00 0,00

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00 0,00

05.04 Leasing 0,00 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 23 335 539,00 49,22

05.05 Režijní náklady 0,00 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00 0,00
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03.02.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00 0,00

03.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 960 000,00 3,03

03.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

04.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

03.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 960 000,00 3,03

03.02 Služby 960 000,00 3,03

03.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

03.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

04.02 Služby 0,00 0,00

05.02 Úroky 0,00 0,00

05.01 Odpisy 0,00 0,00

04.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

04.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

04.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 18 726 304,00 59,11

04.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

01.09.02 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 1 252 350,00 3,95

01.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro investiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

160 000,00 0,51

01.10 PoŚ²zen² dopravn²ch prostŚedkŢ 0,00 0,00

02.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

01.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00

01.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

01.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01.09 Služby 1 412 350,00 4,46

01.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

02.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 0,00 0,00

02.09 Služby 0,00 0,00

02.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

02.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro neinvestiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

0,00 0,00

02.09.03 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 0,00 0,00

02.09.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00 0,00

02.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

02.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe 15% CZV) 0,00 0,00

02.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

02.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

02.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00
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08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 31 681 396,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 960 000,00 3,03

05.14 Ostatní 0,00 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 30 721 396,00 96,97

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 50 407 700,00 159,11

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 31 681 396,00 100,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

05.13 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00 0,00

05.05 Režijní náklady 0,00 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 18 726 304,00 59,11

05.04 Leasing 0,00 0,00

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00 0,00

05.12 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00 0,00

05.10 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 85%) 0,00 0,00

05.08 DPH 0,00 0,00

05.09 PoŚ²zen² pozemkŢ - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 90%) 0,00 0,00
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03.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

03.02 Služby 2 900 000,00 3,67

03.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

03.02.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00 0,00

03.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 2 900 000,00 3,67

03.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

02.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro neinvestiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

0,00 0,00

02.09.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 2 900 000,00 3,67

02.09.03 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 0,00 0,00

03.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

01.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00

01.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

01.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01.09 Služby 3 358 850,00 4,25

01.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

01.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 76 191 873,00 96,33

02.09 Služby 0,00 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

01.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe15% CZV) 0,00 0,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 72 833 023,00 92,09

01.09.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ pro investiļn² projekt (pro RIP
nerelevantn²)

500 000,00 0,63

02.05 Technick§ zaŚ²zen² a zaŚizovac² pŚedmŊty staveb 0,00 0,00

02.04 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

02.06 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00 0,00

02.08 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00 0,00

02.07 VĨdaje na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

02.03 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (do vĨġe 15% CZV) 0,00 0,00

01.10 PoŚ²zen² dopravn²ch prostŚedkŢ 0,00 0,00

01.09.02 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 2 858 850,00 3,61

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

02.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļ. nezbytn® veŚejn® infrastruktury 0,00 0,00

02.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

Rozpoļet cel®ho projektu:
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05.13 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00 0,00

05.14 Ostatní 0,00 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 76 191 873,00 96,33

05.12 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00 0,00

05.09 PoŚ²zen² pozemkŢ - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 90%) 0,00 0,00

05.10 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 85%) 0,00 0,00

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00 0,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 2 900 000,00 3,67

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 121 153 716,00 153,18

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00 0,00

08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 79 091 873,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 79 091 873,00 100,00

04.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00 0,00

04.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 42 061 843,00 53,18

04.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00 0,00

04.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00 0,00

04.02 Služby 0,00 0,00

04.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00 0,00

05.01 Odpisy 0,00 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00 0,00

05.08 DPH 0,00 0,00

05.05 Režijní náklady 0,00 0,00

05.02 Úroky 0,00 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 42 061 843,00 53,18

05.04 Leasing 0,00 0,00
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13. PŚehled financov§n² projektu

73 159 982,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ bez pŚ²jmŢ

- Dotace z rozpoļtu RR

- z toho EU 67 228 091,56

79 091 873,00

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Ostatní zdroje

5 931 891,00

5 931 891,00Žadatel

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ

Vlastn² pod²l ģadatele na zpŢsobilĨch
vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky

79 091 873,00

5 931 891,00 7,50

Celkové výdaje projektu

N§klady projektu v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ

PŚ²jmy projektu pŚipadaj²c² na zpŢsobil®
vĨdaje

Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
Celkov® zpŢsobil® vĨdaje

121 153 716,00

79 091 873,00

42 061 843,00

0,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00 0,00

- ĐvŊry bank

92,50

85,00

65,28

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

42 061 843,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ

79 091 873,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) projektu 121 153 716,00
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14. PŚehled financov§n² etapy

N§klady etapy v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ etapy

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Rekonstrukce Baarova, Weisse, Kostelní, Nerudova

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ:

PŚ²jmy etapy pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje:

0,00

47 410 477,00

70 746 016,00Celkové výdaje na etapu:

47 410 477,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
23 335 539,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

7,50

Vlastn² pod²l ģadatele na
zpŢsobilĨch vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky 3 555 786,08

- Soukrom® prostŚedky 0,00

Žadatel

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ bez
pŚ²jmŢ

47 410 477,00

3 555 786,08

0,00

Dotace projektu

43 854 690,92- Dotace z rozpoļtu RR

40 298 905,15- z toho EU

- ĐvŊry bank

- Ostatní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Vlastní zdroje 3 555 786,08

92,50

85,00

67,02

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

23 335 539,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ

47 410 477,00

Celkov® prostŚedky (zdroje)
projektu

70 746 016,00
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N§klady etapy v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ etapy

PoŚad² etapy: 002

Název etapy: Rekonstukce Skuhersk®ho, 28. Ś²jna

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ:

PŚ²jmy etapy pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje:

0,00

31 681 396,00

50 407 700,00Celkové výdaje na etapu:

31 681 396,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
18 726 304,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

7,50

Vlastn² pod²l ģadatele na
zpŢsobilĨch vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky 2 376 104,92

- Soukrom® prostŚedky 0,00

Žadatel

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ bez
pŚ²jmŢ

31 681 396,00

2 376 104,92

0,00

Dotace projektu

29 305 291,08- Dotace z rozpoļtu RR

26 929 186,41- z toho EU

- ĐvŊry bank

- Ostatní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Vlastní zdroje 2 376 104,92

92,50

85,00

62,85

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

18 726 304,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ

31 681 396,00

Celkov® prostŚedky (zdroje)
projektu

50 407 700,00
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15. Finanļn² pl§n

02PoŚad² ģ§dosti o platbu:

29 305 291,08PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
k proplacen² dotace RR (Kļ):

30.11.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

PoŚad² etapy: 002

Název etapy: Rekonstukce Skuhersk®ho, 28. Ś²jna

31 681 396,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
73 159 982,00Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiļn²:

01PoŚad² ģ§dosti o platbu:

43 854 690,92PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
k proplacen² dotace RR (Kļ):

16.11.2009Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Rekonstrukce Baarova, Weisse, Kostelní, Nerudova

47 410 477,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
73 159 982,00Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiļn²:
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16. Prioritní téma

01Ļ²slo typu ¼zem²:
MŊstoNázev typu území:

VeŚejn§ spr§vaN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
17Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

MŊstsk§ dopravaNázev prioritního téma:

25

ProstŚedky z EU v Kļ: 67 228 091,56

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:
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Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

001PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavebn² pr§ce - 28. Ś²jnaN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

28 800 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

12.02.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

002PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavební práce - Nerudova uliceN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

23 600 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

12.02.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

17. VĨbŊrov§ Ś²zen²
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Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

003PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavební práce - Kostelní uliceN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

19 000 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

12.02.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

004PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavebn² Ś²zen² - K. WeisseN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

7 600 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

09.03.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
04.05.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

005PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavební práce - Skuherského ul.N§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

19 200 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

12.02.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

006PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavební práce - J. Š. BaaraN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

18 100 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

12.02.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

007PoŚadov® ļ²slo Vř:
TechnickĨ dozor - 28. Ś²jnaN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

721 500,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

12.02.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

008PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozor - Nerudova uliceN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

555 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

09.03.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
04.05.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

009PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozor - Kostelní uliceN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

472 500,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

09.03.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
04.05.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

010PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozor - K. WeisseN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

187 500,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

09.03.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
04.05.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

012PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozor - J. Š. BaaraN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

450 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² zah§jenoStav Vř:

09.03.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
04.05.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

011PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozor - Skuherského ul.N§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

480 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

12.02.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
06.04.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

VĨbŊrov® Ś²zen² bude provedeno v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., s pravidly programu ROP a d§le tak® v
souladu s vnitŚn² smŊrnic² magistr§tu mŊsta. Budou dodrģov§na pravidla: transparentnost, rovn® zach§zen² a
z§kaz diskriminace.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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PŚedkl§danĨ projekt m§ pozitivn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti. Rekonstruovan® komunikace, chodn²ky, kanalizace a
vodovod budou moci vyuģ²vat vġichni lid® bez rozd²lu pohlav² ļi jin®ho pŚ²kladu omezen² rovnĨch pŚ²leģitost².
Souļ§st² projektu je zaŚ²zen² pro handicapovan® obļany - speci§ln² dlaģba pro nevidom®. Komunikace budou
vybaveny bezbari®rovĨm vjezdem na chodn²ky.
V projektov®m tĨmu jsou zastoupeni muģi a ģeny.

Doloģte, ģe projekt nem§ negativn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti:

UdrģitelnĨ rozvoj je v souladu s NaŚ²zen²m Rady ļ. 1083/2006 v ġirġ²m pojet²
a ch§p§n² projektŢ financovanĨch z fondŢ EU ch§p§n jako dosahov§n² rovnov§hy mezi ekonomickou, soci§ln² a
environment§ln² oblast².
PŚedpokl§danĨ projekt je zamŊŚen na rekonstrukce m²stn²ch komunikac². PŚ²mo tak dojde k podpoŚe ochrany
ģivotn²ho prostŚed², jelikoģ v porovn§n² se st§vaj²c²m stavem dojde vlivem rekonstrukce komunikac² ke sn²ģen²
objemu emitovanĨch vĨfukovĨch plynŢ d²ky plynulejġ²mu provozu, eliminaci n§kladŢ na ¼drģbov® materi§ly ap.
Projekt nen² realizov§n na ¼zem² CHKO, NP nebo jin®m ¼zemn²m celku se speci§ln² ochranou ģivotn²ho
prostŚed².
StejnŊ tak dojde ke zvĨġen² kvality ģivota m²stn²ch obyvatel, pŚedevġ²m tŊch pŚ²mo dotļenĨch pŚedkl§danĨm
projektem.
Realizac² projektu se zvĨġ² atraktivita lokality a zvĨġ² se tak i pŚitaģlivost pro ekonomickou ļinnost.
Projekt naplŔuje TematickĨ integrovanĨ pl§n rozvoje mŊsta pro obdob² let 2008 - 2013 Udrģitelnost projektu je
zajiġtŊna tak® charakteristikou ģadatele, kterĨm je Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice.Projekt byl projedn§v§n na
vġech ¼rovn²ch a bylo odsouhlasen® kompletn² financov§n².

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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Zahrnuje projekt vyuģ²v§n² recykl§tŢ?Název:

0,00Výchozí hodnota:

tunyMŊrn§ jednotka:
31.10.2010Datum cílové hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

11Ļ²slo:

V r§mci rekonstrukce se z pŢvodn²ho materi§lu komunikac² vytŊģ² ġtŊrk k dalġ²mu vyuģit² ve zm²nŊnĨch
rekonstruovanĨch ploch§ch. PomŊr vyuģit² vytŊģen®ho materi§lu k recyklaci bude stanoven aģ po ukonļen²
vġech vĨbŊrovĨch Ś²zen².

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Dojde v souvislosti s realizac² projektu k ¼spor§m energie? (Porovnat lze na z§kladŊ
koneļn® spotŚeby energie, jak je definov§na ve statistick® roļence.)

Název:

78,00Výchozí hodnota:

GJMŊrn§ jednotka:
31.10.2010Datum cílové hodnoty:

57,00Cílová hodnota:

10Ļ²slo:

V souļasn® dobŊ je veŚejn® odvŊtlen² ulic provedeno technicky nevyhovuj²c²mi sv²tidly se ġpatnĨmi svŊtelnĨmi
parametry. Nov§ sv²tidla budou um²stŊna na ocelovĨch stoģ§rech s vĨloģn²ky - vĨġka 8m, sv²tidla 70 W.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Bude m²t realizace projektu vliv na sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ (CO2 ekvivalent)?Název:

0,27Výchozí hodnota:

tun/rokMŊrn§ jednotka:
31.10.2010Datum cílové hodnoty:

0,26Cílová hodnota:

01Ļ²slo:

D²ky realizaci projektu dojde ke zlepġen² plynulosti dopravy, a t²m i ke sn²ģen² mnoģstv² vypouġtŊnĨch vĨfukovĨch
plynŢ.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

19. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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2Ļ²slo:
Projekt obsahuje vybudov§n² zaŚ²zen² pro zlepġen² pohybu osob se sn²ģenou orientac².Název:

Silnice i chodn²ky budou pŚizpŢsobeny pro pohyb lid² se sn²ģenou orientac². V m²stech pŚechodŢ pro chodce
budou provedeny bezbari®rov® ¼pravy a ¼pravy pro orientaci osob nevidomĨch a slabozrakĨch.

Popis:

3Ļ²slo:
Projekt vytv§Ś² podm²nky pro zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob, kter® za bŊģnĨch podm²nek
nemohou plnohodnotnŊ vyuģ²vat nab²zenĨch sluģeb/prostor.

Název:

T²m, ģe bude upraven povrch komunikace, budou vytvoŚeny podm²nky pro pohyb handicapovanĨch osob.
Vybudovan® chodn²ky budou m²t bezbari®rov® n§jezdy a komunikace tak® budou pŚizpŢsobeny pro pohyb
nevidomĨch.

Popis:

5Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro rodiļe s dŊtmi.Název:

Projekt zlepġ² moģnost pohybu maminek s dŊtmi - vybudov§n²m chodn²kŢ a vybudov§n²m bezbari®rovĨch
n§jezdŢ na chodn²k bude umoģnŊn bezpeļnĨ pohyb s koļ§rky.

Popis:

1Ļ²slo:
Projekt obsahuje vybudov§n² zaŚ²zen² pro zlepġen² pohybu osob se sn²ģenou mobilitou.Název:

Silnice i chodn²ky budou pŚizpŢsobeny pro pohyb lid² se sn²ģenou mobilitou. V m²stech pŚechodŢ pro chodce
budou provedeny bezbari®rov® ¼pravy a ¼pravy pro orientaci osob nevidom²ch a slabozrakĨch.

Popis:

11Ļ²slo:
Realizace projektu je konzultov§na se z§stupci specifickĨch c²lovĨch skupin a vĨstupy projektu
vyhovuj² potŚeb§m takovĨch skupin.

Název:

Projekt byl konzultov§n s c²lovĨmi skupinami. Z§stupci c²lovĨch skupin byli ļleny pracovn² skupiny Tematick®ho
integrovan®ho pl§nu mŊsta. Tato pracovn² skupina na z§kladŊ analĨzy prostŚed² jednoznaļnŊ podpoŚila tento
projekt.

Popis:

12Ļ²slo:
Publicita projektu a osloven² c²lovĨch skupin reflektuje princip rovnĨch pŚ²leģitost² a specifick®
potŚeby c²lovĨch skupin.

Název:

Đdaje o projektu budou uvedeny jak na inetrnetovĨch str§nk§ch mŊsta, tak v region§ln²m tisku a  Radniļn²ch
novin§ch, kter® mŊsto vyd§v§. Je tak reflektov§n princip rovnĨch pŚ²leģitost² - rovnĨ pŚ²stup k informac²m.
Osloven² c²lovĨch skupin v dobŊ schvalov§n² projektu v zastupitelstvu probŊhlo tak® tŊmito cestami.

Popis:

20. Rovn® pŚ²leģitosti
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Viditeln® um²stŊn² trval® informaļn² deskyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V souladu s pravidly ROP bude um²stŊna pamŊtn² deska.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice vyd§ speci§ln² tiskov® zpr§vy o realizace projektu a dŢleģitosti podpory z
rozpoļtu EU a Ļesk® republiky.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkáchZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Na ofici§ln²ch str§nk§ch mŊsta www.c-budejovice.cz bude od zaļ§tku realizace projektu um²stŊn text s popisem
projektu a dŢleģitost² podpory z rozpoļtu EU a Ļesk® republiky.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Informace ¼ļastn²kŢm projektu o spolufinancov§n² projektu z fondŢ EU na vġech
dokumentech

ZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Na vġech dotļenĨch dokumentech bude uvedeno logo IPRM a logo ROP a EU doplnŊn® textem "PodpoŚeno z
evropsk®ho fondŢ pro region§ln² rozvoj"

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Souhlas se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice d§v§ souhlas se zveŚejnŊn²m informac² o projektu.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení na billboardechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Na vybran®m m²stŊ, kter® bude veŚejnŊ pŚ²stupn®, bude um²stŊn informaļn² billboard s ozn§men²m o podpoŚe z
rozpoļtu EU a Ļesk® republiky.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

21. Publicita
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22. PŚ²lohy projektu

Doklad o pr§vn² subjektivitŊN§zev pŚ²lohy:
1Ļ²slo pŚ²lohy:
právní subjektivitaPoģadovan§

pŚ²loha:

03.05.2001Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

VĨpis z registru ekonomickĨch subjektŢ.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadateleN§zev pŚ²lohy:
2Ļ²slo pŚ²lohy:
ekonomická dokumentacePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 91

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

VĨsledn§ aplikace, fin§ln² soubor na CD, daŔov§ pŚizn§n² vļetnŊ pŚ²loh za rok 2006 a 2007, Rozvaha OSS, ĐSC,
PO za rok 2006 a 2007, VĨkaz pro hodnocen² rozpoļtu ĐSC a dobrovolnĨch svazkŢ obc² (FIN 2-12) za rok 2006
a 2007.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Územní rozhodnutíN§zev pŚ²lohy:
5Ļ²slo pŚ²lohy:
dokumentace k územnímu rozhodnutíPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 21

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢN§zev pŚ²lohy:
3Ļ²slo pŚ²lohy:
majetková dokumentacePoģadovan§

pŚ²loha:

25.03.2009Datum schválení:

Poļet listŢ: 29

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Výpis z katastru nemovitostí.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²N§zev pŚ²lohy:
4Ļ²slo pŚ²lohy:
EIA analýzaPoģadovan§

pŚ²loha:

17.12.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Stnovisko EIA a Natura.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Podklady pro finanļn² a ekonomick® hodnocen²N§zev pŚ²lohy:
7Ļ²slo pŚ²lohy:
ekonomická dokumentacePoģadovan§

pŚ²loha:

20.03.2009Datum schválení:

Poļet listŢ: 54

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Projektov§ dokumentace nutn§ dle stavebn²ho z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut² vļetnŊ
rozpoļtu

N§zev pŚ²lohy:

6Ļ²slo pŚ²lohy:
dokumentace k územnímu rozhodnutíPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 12

Poļet vyhotoven²: 12

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Ke kaģd® rekonstruovan® ulice je doloģena projektov§ dokumentace ve  2 par®. CelkovĨ poļet PD je 12 par®.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Soulad s IPRM.N§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

30.03.2009Datum schválení:

Poļet listŢ: 4

Poļet kopi²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

PodrobnĨ rozpoļet projektu.N§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 276

Poļet kopi²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

ZaŚazen² pozemn² komunikace do kategorie "m²stn² komunikace".N§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

27.11.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 6

Poļet kopi²: 2

Doložena:

GONDEKOVAR@C-BUDEJOVICE.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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ĻESTN£ PROHLĆĠENĉ

Dodan® elektronick® verze dokumentŢ jsou zcela shodn® s origin§ln²mi pŚ²lohami tiġtŊn® verze.

Projekt je v souladu s pŚ²sluġnou legislativou Ļesk® republiky a Evropsk® unie (zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek,
ochrana hospod§Śsk® soutŊģe, vliv na ģivotn² prostŚed² a rovn® pŚ²leģitosti, atd.).

Budu respektovat pravidla vyplĨvaj²c² z platn® dokumentace ROP NUTS II JZ a pŚ²sluġn® vĨzvy.

Na zpŢsobil® vĨdaje projektu, kter® jsou financov§ny z ROP JZ, neļerp§m prostŚedky z jinĨch finanļn²ch n§strojŢ
ES, n§rodn²ch programŢ ļi programŢ ¼zemn²ch samospr§v (vĨjimka St§tn² fond dopravn² infrastruktury), s
vĨjimkou pŚ²spŊvkŢ st§tn²ho rozpoļtu, krajŢ a obc², kter® pŚ²mo souvisej² se spolufinancov§n²m projektu.

Po pŚ²padn®m schv§len² projektu na zased§n² VRR, pŚedloģ²m do dvaceti pracovn²ch dn² od tohoto schv§len²
veġker® pŚ²lohy vyģadovan® pŚed podpisem smlouvy dle PŚ²ruļky pro ģadatele.

Projekt (jeho realizace i vĨstupy) nem§ prokazatelnŊ negativn² vliv na ģ§dnou z horizont§ln²ch priorit (rovn®
pŚ²leģitosti a udrģitelnĨ rozvoj - ģivotn² prostŚed²).

V dobŊ pod§n² ģ§dosti, ani v uplynulĨch tŚech letech nebyl na mŢj majetek prohl§ġen konkurz, nebylo potvrzeno
nucen® vyrovn§n² ani nebyl n§vrh na prohl§ġen² konkurzu zam²tnut pro nedostatek majetku, nen² proti mnŊ veden
vĨkon rozhodnut², nejsem v ¼padku ļi v likvidaci.

ĻestnŊ prohlaġuji, ģe ke dni pod§n² ģ§dosti m§m vypoŚ§dan® veġker® splatn® z§vazky vŢļi org§nŢm st§tn² spr§vy
a samospr§vy (poseļk§n² s ¼hradou z§vazkŢ nebo dohoda o ¼hradŊ z§vazkŢ a jej² Ś§dn® plnŊn² se povaģuj² za
vypoŚ§dan® z§vazky), jedn§ se o z§vazky vŢļi finanļn²m ¼ŚadŢm, Ļesk® spr§vŊ soci§ln²ho zabezpeļen² (pojistn®
na soci§ln² zabezpeļen² a pŚ²spŊvek na st§tn² politiku zamŊstnanosti), zdravotn²m pojiġŠovn§m, Celn² spr§vŊ,
Fondu n§rodn²ho majetku ĻR, Pozemkov®mu fondu ĻR, St§tn²mu fondu ģivotn²ho prostŚed², St§tn²mu fondu
rozvoje bydlen², St§tn²mu fondu dopravn² infrastruktury, St§tn²mu fondu kultury, St§tn²mu fondu pro podporu a
rozvoj ļesk® kinematografie, St§tn²mu zemŊdŊlsk®mu a intervenļn²mu fondu a d§le vŢļi krajŢm, obc²m a
svazkŢm obc² a rovnŊģ i o z§vazky z jinĨch projektŢ financovanĨch ze struktur§ln²ch fondŢ nebo Fondu
soudrģnosti vŢļi org§nŢm, kter® prostŚedky z tŊchto fondŢ poskytuj².

Proti ģadateli ļi jeho statut§rn²mu z§stupci (statut§rn²m z§stupcŢm ģadatele, pokud z pŚ²sluġn®ho z§kona, statutŢ
organizac² apod. vyplĨv§, ģe statut§rn²ch z§stupcŢ je v²ce neģ jeden) nen² zah§jeno nebo vedeno trestn² Ś²zen² a
nebyli odsouzeni pro trestnĨ ļin, jehoģ skutkov§ podstata souvisela s pŚedmŊtem ļinnosti organizace, nebo pro
trestnĨ ļin hospod§ŚskĨ nebo trestnĨ ļin proti majetku.

Na dobu realizace a dobu udrģitelnosti projektu m§m vyŚeġeny a prokazatelnŊ zajiġtŊny vlastnick® vztahy k
m²stu/pŚedmŊtu realizace projektu, a to takovĨm zpŢsobem, ģe v ģ§dn®m pŚ²padŊ nebude ohroģena realizace ani
udrģitelnost projektu.

M§m zajiġtŊno dostateļn® mnoģstv² finanļn²ch prostŚedkŢ na: spolufinancov§n² projektu, profinancov§n²
realizaļn² f§ze, pokryt² pŚ²padnĨch provozn²ch ztr§t po dobu povinn® udrģitelnosti projektu.
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Jm®no a pŚ²jmen² osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem
ģadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Gondeková Renata

386803209

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØwNuGPØØØ1

NEOTVÍRAT
Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

04

4. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

N§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo prioritn² osy:

ROP NUTS II Jihozápad

14.2

Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoj mŊst a obc²

Ļ²slo oblasti podpory: 14.2.1

Název oblasti podpory: Integrované projekty rozvojových center

Název projektu: Rek.veŚ.prostr. a ploch komunik.v obl.(28.
Ś²jna,K.Weisse,Skuhersk®ho,
Kosteln²,Baarova,Nerudova)

Název žadatele: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

n§m. PŚemysla Otakara II., 1/1

370 01, Ļesk® BudŊjovice

Adresa žadatele:
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