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Unikátní kód žádosti: ØJncaPØØØ1

Identifikace operaļn²ho programu
CZ.1.14

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

14.3

Rozvoj cestovního ruchuNázev prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

14.3.1Ļ²slo oblasti podpory:
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchuNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

05Ļ²slo vĨzvy:
5. kolo výzvy ROP NUTS II JihozápadNázev výzvy:

Smyslem projektu je komplexn² Śeġen² pro tzv. streetov® a adrenalinov® sporty spolu s vytvoŚen²m m²sta pro
setk§v§n² lid² s podobnĨm ģivotn²m stylem. Vybudov§n² freetime parku poskytne prostor pro sport, volnĨ ļas,
kulturu ļi ġanci sezn§mit se s novĨmi lidmi s podobnĨmi z§jmy a pŚedevġ²m n§plŔ voln®ho ļasu pro nejġirġ² ļ§st
ml§deģe. SouļasnŊ bude vybudov§no zaŚ²zen² dostateļnŊ kvalitn², aby dok§zalo pŚit§hnout kromŊ m²stn²ch i
n§vġtŊvn²ky z jinĨch regionŢ ĻR, a ze zahraniļ². SvĨm rozsahem a spojen²m nŊkolika druhŢ freetime / street
zaŚ²zen² v jednom m²stŊ vznikne v r§mci Ļesk® republiky unik§tn² are§l, ve sv® oblasti a pro svou c²lovou skupinu
nadregion§ln²ho vĨznamu. Z§mŊr vĨstavby Freetime Parku Stromovka je pŚispŊt k naplnŊn² ġirġ²ho programu
revitalizace mŊsta Ļesk® BudŊjovice, k prodlouģen² doby pobytu n§vġtŊvn²kŢ ve mŊstŊ a regionu, a to i v
mimosez·nn²ch mŊs²c²ch a v neposledn² ŚadŊ rozġ²Śen² nab²dky pracovn²ch pŚ²leģitost², zejm®na v terci®rn² sf®Śe.

StruļnĨ obsah projektu:

Název projektu anglicky:

Freetime Park StromovkaNázev projektu:

Projekt

Datum ukonļen² projektu:Datum zahájení projektu: 01.02.2007 28.04.2011

Doba trvání projektu: 50,9 mŊs²ce

Celkov® zpŢsobil® vĨdaje projektu: 55 971 826,00

AnoZakl§d§ projekt veŚejnou podporu:
Region§ln² investiļn² podporaReģim veŚejn® podpory:

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

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Ļ²slo aktivity:
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email:

telefon:

sekretariat@g-project.cz

386353242Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

PŚ²jmen², jm®no hlavn² kontaktn² osoby: Ing.  Martina Kuļerov§

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
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1. Harmonogram projektu

Ano

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:

01.02.2007Datum zahájení projektu:

28.04.2011Datum ukonļen² projektu:
50,9 mŊs²ceDoba trvání projektu:

01.01.2010PŚedpokl§dan® datum zah§jen² fyzick® realizace projektu:
31.03.2011PŚedpokl§dan® datum ukonļen² fyzick® realizace projektu:

PŚ²prava projektu byla zah§jena 1. 2. 2007 a bude trvat do 31. 12. 2009.
Aktivity pŚ²pravn® f§ze:
- sestaven² projektov®ho z§mŊru,
- n§vrh projektov®ho tĨmu,
- n§vrh rozpoļtu,
- projektov§ dokumentace,
- z²sk§n² stavebn²ho povolen² vļetnŊ vġech dalġ²ch povolen²,
- zpracov§n² ģ§dosti o grant,
- realizace vĨbŊrovĨch Ś²zen².

Realizaļn² f§ze projektu zamŊŚen§ prioritnŊ na vĨstavbu objektu bude zah§jena 1. 1. 2010 a ukonļena 31. 3.
2011 (ukonļen² fyzick® realizace).
Dalġ² aktivity realizaļn² f§ze:
- publicita projektu,
- veden² ¼ļetnictv²,
- technickĨ dozor,
- administrace projektu, zpracov§n² prŢbŊģnĨch zpr§v,
- monitoring projektu,
- audit.
Projekt bude ukonļen zpracov§n²m z§vŊreļn® zpr§vy spolu s ģ§dost² o platbu.

Provozn² f§ze projektu bude zah§jena po ukonļen² fyzick® realizace projektu, tedy 1. 4. 2011 a dle pokynŢ ROP
bude doba udrģitelnosti minim§lnŊ po dobu 5 let. Ģadatel vġak poļ²t§ s provozov§n²m are§lu minim§lnŊ po dobu
ģivotnosti technologi² a materi§lŢ, tedy mnohem delġ².

Hlavn²mi miln²ky projektu jsou odevzd§n² ģ§dosti o dotaci, zah§jen² vĨstavby a pot® ukonļen² fyzick® realizace
projektu.

Popis ļasov® realizace:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ031 JihoļeskĨ kraj Jihozápad

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:

Specifické území:
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Glob§ln²m c²lem projektu je zvĨġit vyuģit² potenci§lu ¼zem² pos²len²m infrastrukturn² vybavenosti pro cestovn²
ruch. SpecifickĨmi c²li jsou:
- pos²lit vz§jemnou prov§zanost atraktivit cestovn²ho ruchu a jejich dostupnost,
- zvĨġen² prŢmŊrn® doby pobytu zahraniļn²ho i ļesk®ho turisty ve mŊstŊ Ļesk® BudŊjovice, a t²m i v celĨch
jiģn²ch Ļech§ch (soustŚedŊn², akce, z§vody),
- rozġ²Śit nab²dku moģnost² pro tr§ven² voln®ho ļasu a dovolen® a vyuģit² turistick®ho potenci§lu Jihoļesk®ho
kraje a mŊsta Ļesk® BudŊjovice,
- pos²lit konkurenceschopnost nab²dky sportovn²ch a rekreaļn²ch sluģeb po celĨ rok, zejm®na pak v obdob² zimn²
sez·ny,
- poskytovat sluģby vysok® kvality odborn²ky ve sv®m oboru,
- dosaģen² trval®ho a vyv§ģen®ho rozvoje Jihoļesk®ho kraje,
- rozġ²Śit kapacity pro sport v levobŚeģn² ļ§sti mŊsta,
- zajistit bezpeļn® tr§ven² voln®ho ļasu ml§deģe - vytvoŚit chybŊj²c² kapacity pro streetov® a adrenalinov®
aktivity, pŚesunout a rozġ²Śit st§vaj²c² skatepark,
- pŚit§hnout nov® zahraniļn² n§vġtŊvn²ky, zejm®na d²ky z§vodŢm a akc²m (skatepark).
SvĨm zamŊŚen²m je projekt v souladu zejm®na s:
- StrategickĨm pl§nem mŊsta Ļesk® BudŊjovice,
- Strategi² rozvoje cestovn²ho ruchu mŊsta Ļesk® BudŊjovice,
- IntegrovanĨm pl§nem rozvoje mŊsta Ļesk® BudŊjovice LevĨ bŚeh Vltavy,
- Strategi² rozvoje svazku obc² BudŊjovicko - sever,
- Strategi² rozvoje cestovn²ho ruchu v Jihoļesk®m kraji z roku 2002,
- Programem rozvoje Jihoļesk®ho kraje 2007 - 2013,
- Koncepc² st§tn² politiky cestovn²ho ruchu v ĻR na obdob² 2007 - 2013.
C²lovĨmi skupinami jsou pŚedevġ²m ¼ļastn²c² sportovnŊ rekreaļn²ho cestovn²ho ruchu, rodiny s dŊtmi, m²stn²
obļan® a dalġ² n§vġtŊvn²ci oblasti.

Cíle projektu:

Projekt Śeġ² probl®m nedostatku volnoļasovĨch zaŚ²zen² ve mŊstŊ, zejm®na pak zaŚ²zen² se zamŊŚen²m na tzv.
streetov® a adrenalinov® sporty a specificky v levobŚeģn² ļ§sti mŊsta. Vybaven² pro tyto sporty v m²stŊ je
minim§ln². DostupnĨ je st§vaj²c² skatepark, kterĨ je provizorn², nem§ ģ§dn® z§zem² a je propojen s parkoviġtŊm u
benz²nov® pumpy Aral, kde parkuj² tak® kami·ny, okol² je zneļiġtŊno odpadky a nepŢsob² bezpeļnĨm dojmem.
Skatepark je malĨ a zdaleka neposkytuje nab²dku srovnatelnou s pl§novanĨm rozsahem Freetime Parku
Stromovka. Lanov§ centra v okol² nejsou. HŚiġtŊ pro streetball v m²stŊ nejsou. SouļasnŊ s vyuģit²m Freetime
Parku pro m²stn² obyvatele dojde i k Śeġen² dalġ²ho, potenci§lnŊ jeġtŊ podstatnŊjġ²ho probl®mu, a t²m je potŚeba
zvĨġen² nab²dky doplŔkovĨch i hlavn²ch aktivit cestovn²ho ruchu ve mŊstŊ. Freetime Park Stromovka nab²dne
sportovnŊ aktivn²m n§vġtŊvn²kŢm mŊsta nav²c k aktu§lnŊ dostupnĨm atrakc²m a aktivit§m jeġtŊ i moģnost
nadprŢmŊrnŊ kvalitn²ho vyģit² napŚ. v n§sleduj²c²ch sportech - skateboarding, biking-BMX, lezen², m²ļov® sporty
atd. Ze zkuġenost² provozovatelŢ podobnĨch zaŚ²zen² lze nav²c pŚedpokl§dat, ģe Freetime Park Stromovka bude
slouģit i jako prim§rn² atrakce / aktivita u urļitĨch skupin n§vġtŊvn²kŢ, kteŚ² si d²ky existenci projektu zvol² Ļesk®
BudŊjovice jako svou destinaci, a v m²stŊ budou delġ² dobu bŊhem vyuģit² sluģeb parku pobĨvat. Nav²c
skateparkov§ ļ§st Freetime Parku Stromovka d²ky rozsahu a zastŚeġen² nem§ konkurenci stejn®ho vĨznamu ani
v r§mci ĻR, a poskytuje tak pŚ²leģitost k pŚil§k§n² zahraniļn²ch n§vġtŊvn²kŢ, mezin§rodn²ch z§vodŢ a s t²m
souvisej²c²ch aktivit.
V pŚ²padŊ nerealizace projektu by v nab²dce freetimovĨch / street aktivit doġlo k zachov§n² st§vaj²c²ho stavu.
Nad§le by byl vyuģ²v§n nevyhovuj²c² skatepark. Ostatn² aktivity z nab²dky Freetime Parku by  nebyly realizov§ny.
Z§jemci popt§vaj²c² sluģby v m²stŊ nenab²zen® by museli cestovat do vzd§lenĨch zaŚ²zen² s touto nab²dkou
(Lib²n, skatepark Krumlov, Praha).

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti projektu vļetnŊ popisu vĨchoz²ho stavu:

3. Popis projektu
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C²le projektu jsou zcela v souladu s c²li ROP NUTS II Jihoz§pad. Vznik Freetime Parku Stromovka pŚispŊje ke
zvĨġen² konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, a t²m tak® ke zlepġen² kvality ģivota obyvatel. Projekt svou
realizac² mj. pŚispŊje k naplŔov§n² c²lŢ prioritn² osy 3 Rozvoj cestovn²ho ruchu, jej²mģ glob§ln²m c²lem je zvĨġit
vyuģit² prim§rn²ho potenci§lu ¼zem² a pos²lit ekonomickĨ vĨznam cestovn²ho ruchu a kultury jako n§stroje
stabilizace a diverzifikace ekonomick® z§kladny ve venkovsk®m i mŊstsk®m prostoru. Projekt se plnŊ ztotoģŔuje
se specifickĨmi c²li prioritn² osy:
- zvĨġit poļet n§vġtŊvn²kŢ a prodlouģit prŢmŊrnou d®lku jejich pobytu,
- zvĨġit pod²l zahraniļn²ch n§vġtŊvn²kŢ.
Smyslem a ¼ļelem projektu je vybudov§n² odpov²daj²c² infrastrukturn² z§kladny pro zvĨġen²
konkurenceschopnosti a dalġ² rozvoj cestovn²ho ruchu, coģ naplŔuje vŊtġinu c²lŢ oblasti podpory 3.1 Rozvoj
infrastruktury cestovn²ho ruchu:
- zvĨġit vyuģit² potenci§lu ¼zem² pos²len²m infrastrukturn² vybavenosti pro cestovn² ruch (vznik sportovnŊ
rekreaļn²ho are§lu),
- rozġ²Śit nab²dku moģnost² pro tr§ven² voln®ho ļasu,
- pos²lit konkurenceschopnost nab²dky v obdob² zimn² sez·ny,
- zvĨġit kvalitu a ¼roveŔ poskytovanĨch sluģeb. Projekt je moģn® zaŚadit mezi aktivity podporovan® v r§mci
oblasti podpory 3.1. Konkr®tnŊ se jedn§ o aktivitu:
- vĨstavba a rekonstrukce sportovnŊ-rekreaļn² vybavenosti pro cestovn² ruch.
Jedn²m z vyuģit² skateparku je poŚ§d§n² nŊkolikadenn²ch akc², soustŚedŊn², za spolupr§ce se skateboardovĨmi
firmami a za ¼ļasti zn§mĨch jezdcŢ. Tyto akce se st§vaj² dŢvodem k dlouhodob®mu pobytu jak plnoletĨch
provozovatelŢ tohoto sportu, tak rodiļŢ, kteŚ² na podobn® akce voz² sv® dŊti.
Dalġ²m dŢvodem pro vyvol§n² / prodlouģen² pobytu v m²stŊ je poŚ§d§n² z§vodŢ ve skateboardingu, in-line a BMX.
D²ky sv® velikosti skatepark s nejvyġġ² pravdŊpodobnost² pŚil§k§ zahraniļn² skateboardisty i na bŊģnĨ tr®nink -
jezdci totiģ preferuj² zmŊnu prostŚed² a pŚek§ģek.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

PŚedinvestiļn² f§ze byla zapoļata a systematicky prob²h§ jiģ pŚed pod§n²m samotn® ģ§dosti do Region§ln²ho
operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to od 1. 2. 2007.
V pŚedinvestiļn² f§zi probŊhly nebo probŊhnout tyto aktivity:
- stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²,
- zpracov§n² projektov® dokumentace, rozpoļtu a harmonogramu projektu,
- zajiġtŊn² potŚebnĨch povolen² (¼zemn² rozhodnut², stavebn² povolen², EIA, Natura 2000),
- hled§n² vhodnĨch dotaļn²ch titulŢ v oblasti cestovn²ho ruchu a jejich posouzen² se z§mŊry projektu,
- uzavŚen² spolupr§ce s partnerem,
- zajiġtŊn² zdrojŢ financov§n² projektu,
- konkretizace projektu vzhledem k vybran®mu dotaļn²mu titulu (vĨbŊr investiļn²ch z§mŊrŢ, kter® jsou v souladu
s vybranĨm dotaļn²m titulem, vĨbŊr takovĨch investiļn²ch z§mŊrŢ vzhledem k pŚ²sluġn® dotaļn² sazbŊ),
- zpracov§n² ģ§dosti a poģadovanĨch pŚ²loh do Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to
zpracov§n² povinnĨch pŚ²loh do ROP,  kompletace povinnĨch pŚ²loh do ROP,
- realizace vĨbŊrovĨch Ś²zen² na zpracovatele ģ§dosti o grant, na dodavatele stavby, billboardu, pamŊtn² desky,
na zajiġtŊn² auditu projektu a na technickĨ dozor.

Aktivity v r§mci pŚedinvestiļn² f§ze byly a budou financov§ny ģadatelem z vlastn²ch zdrojŢ.

Popis aktivit v pŚ²pravn® f§zi projektu:
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Po realizaci investice se oļek§v§, ģe projekt bude jednak slouģit m²stn²m obyvatelŢm a z§roveŔ svou nab²dkou
aktivit, sportovn²ho vyģit², kulturn²ch akc² a z§vodŢ podpoŚ² i turistickĨ ruch ve mŊstŊ, a to vļetnŊ podzimn²ho,
zimn²ho a jarn²ho obdob², kdy zŢstane kryt§ ļ§st parku v provozu.
Provozn² f§ze v r§mci projektu Freetime Park Stromovka bude zapoļata dnem po dokonļen² fyzick® realizace
projektu, tedy 1. 4. 2011. V souladu s pokyny pro ģadatele a dalġ²mi pŚedpisy bude zachov§na doba udrģitelnosti
projektu pro mŊsta a obce minim§lnŊ po dobu pŊti let od skonļen² realizace projektu. Statut§rn² mŊsto Ļesk®
BudŊjovice pl§nuje provozov§n² sluģeb Freetime Parku Stromovka minim§lnŊ po dobu n§vratnosti investice.

N§klady na ¼drģbu a provoz Freetime Parku Stromovka budou financov§ny z vytvoŚenĨch pŚ²jmŢ. Dalġ² rozvoj
Freetime Parku Stromovka bude financov§n z dosaģen®ho zisku. Pro zajiġtŊn² finanļn² udrģitelnosti projektu v
provozn² f§zi jsou v kapitole 10 Finanļn²ho a ekonomick®ho hodnocen² projektu vyļ²sleny roļn² n§klady vļetnŊ
finanļn²ho kryt² tŊchto n§kladŢ.

Institucion§ln² udrģitelnost bude pŚedmŊtem provozn² f§ze projektu. Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice je
bezesporu stabiln²m nositelem projektu. Navazuj²c²mi aktivitami v provozn² f§zi mimo vlastn² provoz Freetime
Parku Stromovka je monitoring dosaģenĨch vĨsledkŢ a vĨstupŢ projektu (zpracov§n² monitorovac²ch zpr§v o
udrģitelnosti projektu), a marketing Freetime Parku Stromovka (uspokojov§n² potŚeb c²lovĨch skupin, sledov§n²
n§vġtŊvnosti a novĨch trendŢ, ¼prava produktu, ceny, distribuce a propagace), v r§mci kter®ho bude mŊsto
spolupracovat jednak s partnerem projektu SK8 sportovn² klub, Ļesk® BudŊjovice a jednak pŚedevġ²m s
provozovatelem are§lu, kterĨ bude vybr§n na z§kladŊ vĨbŊrov®ho Ś²zen².

Realizace projektu bude m²t vĨznamnĨ a dlouhodobĨ dopad na cestovn² ruch, kvalitu poskytovanĨch sluģeb a
hlavnŊ n§rŢst n§vġtŊvnosti regionu, a to v letn²m obdob² i mimo sez·nu.

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

Investiļn² f§ze projektu bude zah§jena 1. 1. 2010 a bude ukonļena 31. 3. 2011 (fyzick§ realizace projektu),
respektive 28. 4. 2011 (term²n ukonļen² projektu).
Rozsah a zamŊŚen² investiļn² f§ze projektu vych§z² ze st§vaj²c²ho stavu. Tato f§ze je zamŊŚena na:
-  ter®nn² ¼pravy,
- stavebn² pr§ce,
- vnitŚn² vybaven² a zaŚ²zen²,
- propagaci projektu,
- veden² ¼ļetnictv² projektu,
- technickĨ dozor,
- monitoring dosahovanĨch vĨsledkŢ,
- Ś²zen² projektu (zpracov§n² prŢbŊģnĨch zpr§v a z§vŊreļn® zpr§vy s ģ§dost² o platbu).

Aktivity v r§mci investiļn² f§ze budou pŚedfinancov§ny ģadatelem z vlastn²ch zdrojŢ.

Popis aktivit v realizaļn² f§zi projektu:
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Projekt m§ bezprostŚedn² vazbu na IntegrovanĨ pl§n rozvoje mŊsta Ļesk® BudŊjovice LevĨ bŚeh Vltavy, jehoģ
smyslem je zajiġtŊn² synergie intervenc² smŊŚuj²c²ch k revitalizaci a vyuģit² hospod§Śsk®ho a lidsk®ho potenci§lu
mŊsta jako p·lu rozvoje vļetnŊ jeho propojen² se sp§dovĨm regionem.
Projekt naplŔuje prioritn² oblast C Z§zem² pro kvalitn² ģivot v z·nŊ a Ś²zen² jej²ho rozvoje a jej² opatŚen² C.2
Zlepġen² podm²nek pro bydlen² a pro tr§ven² voln®ho ļasu v z·nŊ.  Panelov§ s²dliġtŊ na lev®m bŚehu Śeky Vltavy
nedisponuj² dostateļnou nab²dkou pro volnoļasov® vyģit². Z§roveŔ nejsou atraktivn² lokalitou pro souļasn® i
potenci§ln² obyvatele. Na s²dliġt²ch je na jednu stranu nedostatek zelenĨch ploch a na druhou nedostatek
parkovac²ch moģnost². St§vaj²c² nab²dku volnoļasovĨch aktivit projekt rozġ²Ś² o nov® sportovn² a relaxaļn²
moģnosti, kter® zaujmou ġirok® spektrum obyvatel. Z§roveŔ dojde k ¼pravŊ zelenŊ v are§lu Freetime Parku
Stromovka.
Projekt m§ tak® pŚ²mou a vŊcnou vazbu na projekt Rekonverze vojensk®ho are§lu ĻtyŚi Dvory na mŊstskou ļtvrŠ
- I. etapa, kterĨ je zamŊŚen na revitalizaci bĨval®ho vojensk®ho are§lu ĻtyŚi Dvory dobudov§n²m technick®
infrastruktury a pŚ²pravou ¼zem² pro budouc² z§stavbu are§lu bĨvalĨch kas§ren na subcentrum z·ny. Freetime
Park Stromovka se bude nach§zet v bl²zkosti subcentra. Tak® tento projekt se pŚipravuje na pŚedloģen² do ROP
NUTS II JZ.
Za konkr®tn² pŚ²klady dalġ²ch synergickĨch projektŢ pŚedkl§danĨch ļi podpoŚenĨch v ROP lze jmenovat napŚ.:
- Rekonstrukce letn² plov§rny,
- Regenerace s²dliġtŊ M§j - jiģn² a vĨchodn² ļ§st,
- MŊsto a voda (SplavnŊn² Vltavy smŊrem k centru mŊsta),
- Cyklostezka po lev®m bŚehu Malġe - Plavsk§.
Z projektŢ soukromĨch investorŢ pak:
- Rozġ²Śen² ubytovac²ch kapacit hotelu Klika,
- Relax centrum Hv²zdal.
Vġechny vĨġe uveden® projekty maj² spoleļnĨ c²l - rozvoj mŊstsk® infrastruktury, zvĨġen² atraktivity mŊsta a
n§sledn§ podpora cestovn²ho ruchu v regionu.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

PŚedmŊtem t®to ģ§dosti je kompletn² vĨstavba Freetime Parku Stromovka vļetnŊ n§kup vybaven² a zaŚ²zen²,
vybudov§n² parkoviġtŊ a pŚ²stupov® komunikace a sadovĨch ¼prav. Pro tento projekt pŚipravilo Statut§rn² mŊsto
Ļesk® BudŊjovice veġker® n§leģitosti, kter® jsou nutn® pro zpracov§n² projektov® ģ§dosti. S pŚ²pravou podkladŢ
pro pod§n² projektov® ģ§dosti pomohla odborn§ agentura, kter§ m§ s pod§v§n²m takovĨchto ģ§dost² dlouholet®
zkuġenosti. DŢleģit® bylo pŚedevġ²m z²skat ļi vypracovat vġechny poģadovan® pŚ²lohy, a to zejm®na:
- doklady o pr§vn² subjektivitŊ,
- vĨpis z katastru nemovitost² a sn²mek katastr§ln² mapy,
- stanoviska org§nu ochrany ģivotn²ho prostŚed²,
- finanļn² a ekonomick® hodnocen² projektu.
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice pŚed pod§n²m ģ§dosti o dotaci muselo zajistit:
- zpracov§n² potŚebnĨch projektŢ a dokumentŢ
- dokumentace k stavebn²mu povolen², poloģkovĨ rozpoļet stavebn²ch prac², harmonogram stavebn²ch prac²,
-  pravomocn® stavebn² povolen²,
- finanļn² kryt² projektu.
DŢleģitĨm zdrojem informac² pŚi pŚ²pravŊ projektu je SK8 sportovn² klub, partner projektu, jehoģ ļlenov® budou
dŢleģitou c²lovou skupinou projektu.
Pozemek pl§novan®ho Freetime Parku je moment§lnŊ pr§zdnĨ a nevyuģitĨ. V ¼zemn²m pl§nu je plocha
vyznaļena jako zastaviteln® ¼zem² s pŚevaģuj²c²m charakterem obytnĨm individu§ln²m v pŚedmŊst². Toto
zaŚazen² umoģŔuje na pozemku mimo jin® vybudovat sportovn² zaŚ²zen².

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

Funkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: hlavní manažer projektu

DagmarJméno:

PŚ²jmen²: Baumruková

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Ing. Dagmar Baumrukov§, vedouc² Odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu Magistr§tu mŊsta Ļesk® BudŊjovice od
roku 2002. M§ zkuġenosti s Śadou ¼spŊġnŊ realizovanĨch projektŢ, na kter® byla z²sk§na finanļn² podpora napŚ.
z Phare, SROP, OP Infrastruktura, Interregu a tak® z region§ln²ch a n§rodn²ch dotaļn²ch zdrojŢ. Z konkr®tn²ch
projektŢ lze zm²nit napŚ.:
- Zlepġen² tepelnŊ-technickĨch vlastnost² obvodovĨch konstrukc² objektu Z§kladn² ġkoly Bezdrevsk§, OPĢP,
rozpoļet: 21 690 755 Kļ, 2008,
-Zlepġen² tepelnŊ-technickĨch vlastnost² obvodovĨch konstrukc² objektu Z§kladn² ġkoly Kubatova, OPĢP,
rozpoļet: 26 322 608 Kļ, 2008,
- Zlepġen² tepelnŊ-technickĨch vlastnost² obvodovĨch konstrukc² objektu Z§kladn² ġkoly Gr¿nwaldova, OPĢP,
rozpoļet: 25 298 157 Kļ, 2008,
- Regenerace panelov®ho s²dliġtŊ "Vltava" Ļesk® BudŊjovice, MMR, rozpoļet: 8 572 290 Kļ, 2007,
- Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho parku MHD ĻB, SROP, rozpoļet: 68 200 000 Kļ, 2005
- 2006.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

-       odpovŊdnost za monitoring vĨsledkŢ projektu a zajiġtŊn² jeho udrģitelnosti
-       dohled nad zajiġtŊn²m tvorby monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti projektu
-       dohled nad zajiġtŊn²m provozu Freetime Parku Stromovka
-       dohled nad realizac² marketingov® strategie

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

-       dohled nad zajiġtŊn²m prŢbŊģn®ho financov§n²
-       odpovŊdnost za Ś²zen² realizace projektu, koordinace jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
-       odpovŊdnost za vĨstupy projektu
-       odpovŊdnost za propagaci projektu
-       dohled nad administrac² projektu dle podm²nek ROP NUTS II JZ

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

-       pŚ²prava projektu
-       dohled nad zajiġtŊn²m partnera projektu
-       dohled nad zajiġtŊn²m pŚedfinancov§n² projektu
-       dohled nad schv§len²m rozpoļtu a harmonogramu projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: koordinátor projektu

JitkaJméno:

PŚ²jmen²: Hrádková

PoŚad² ļlena tĨmu: 002

Ing. Jitka Hr§dkov§ m§ zkuġenosti se zpracov§n²m ģ§dost² o dotace, jejich vy¼ļtov§n²m a se zajiġtŊn²m dodrģen²
podm²nek dotace. Problematikou se zabĨv§ od roku 2003. Z konkr®tn²ch projektŢ, kterĨch se z¼ļastnila lze
jmenovat napŚ. vġechny etapy rekonstrukce Lannovy tŚ²dy, Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu, Rekonstrukce,
modernizace a vybaven² objektu Centrum soci§ln²ch sluģeb StaromŊstsk§, Oranģov® hŚiġtŊ, Zlepġen² tepelnŊ-
technickĨch vlastnost² obvodovĨch konstrukc² objektu Z§kladn² ġkoly Gr¿nwaldova, Đdrģba cyklostezky - l§vka
pŚes Vltavu pro cyklisty a pŊġ² v ĻeskĨch BudŊjovic²ch u OMV atp.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

-monitoring vĨsledkŢ projektu a zajiġtŊn² jeho udrģitelnosti
-zajiġtŊn² tvorby monitorovac²ch zpr§v o udrģitelnosti projektu
-zajiġtŊn² provozu Freetime Parku Stromovka
-realizace marketingov® strategie

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- zajiġtŊn² prŢbŊģn®ho financov§n², dohled nad veden²m ¼ļetnictv² projektu
- koordinace jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
- zajiġtŊn² propagace projektu
- administrace projektu dle podm²nek ROP NUTS II JZ, zpracov§n² monitorovac²ch zpr§v

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

- pŚ²prava projektu
- zajiġtŊn² partnera projektu
- zajiġtŊn² pŚedfinancov§n² projektu
- pŚ²prava schv§len² rozpoļtu a harmonogramu stavby
- spolupr§ce pŚi zpracov§n² ģ§dosti o dotaci

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: stavební manažer

ZdenŊkJméno:

PŚ²jmen²: Šeda

PoŚad² ļlena tĨmu: 003

Ing. ZdenŊk Ġeda, z²skal jako vedouc² Investiļn²ho odboru Magistr§tu mŊsta celou Śadu zkuġenost² s realizac²
investiļn²ch projektŢ Statut§rn²ho mŊsta Ļesk® BudŊjovice. Zm²nit lze napŚ. projekty financovan® z ROP NUTS II
JZ - vġechny 3 etapy stavebn²ch ¼prav Lannovy tŚ²dy v ĻeskĨch BudŊjovic²ch, Oranģov® hŚiġtŊ (financov§no z
Nadace ĻEZ), Program regenerace mŊstskĨch pam§tkovĨch rezervac² a mŊstskĨch pam§tkovĨch z·n,
(financov§no MK ĻR) ļi napŚ. cyklistick§ stezka po prav®m bŚehu Vltavy ¼sek Heliport - M§nesova atp.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

-poradenstv² ve stavebnŊ-technickĨch ot§zk§ch v pŚ²padŊ dalġ²ch rekonstrukc² a nezbytnĨch oprav

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

-prŢbŊģnĨ stavebn² dozor nad realizac² stavby
-odpovŊdnost za Ś²zen² realizace projektu,
-odpovŊdnost za vĨstupy projektu
-Ś²zen² projektu a spolupr§ce pŚi jeho vy¼ļtov§n²
-archivace relevantn²ch dokumentŢ

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

-odpovŊdnost za zpracov§n² projektov® dokumentace, rozpoļtu a harmonogramu stavby
-spolupr§ce s projektantem
-zabezpeļen² technickĨch ot§zek realizace projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: dohled nad realizac² vĨbŊrovĨch Ś²zen²

JiŚinaJméno:

PŚ²jmen²: Leštinová

PoŚad² ļlena tĨmu: 004

JiŚina Leġtinov§, vedouc² oddŊlen² veŚejnĨch zak§zek (Investiļn² odbor) m§ zkuġenosti s realizac² cel® Śady
vĨbŊrovĨch Ś²zen², neboŠ Ś²d² ļinnost oddŊlen² veŚejnĨch zak§zek, kter® realizuje vĨbŊrov§ Ś²zen² na investiļn² i
neinvestiļn² akce mŊsta. Đļastnila se vĨbŊrovĨch Ś²zen² vġech velkĨch investiļn²ch akc². JiŚina Leġtinov§ m§ tak
velk® mnoģstv² zkuġenost² s realizac² veŚejnĨch zak§zek stejn®ho druhu zad§vac²ho Ś²zen² dle z§kona 137/2006
Sb., o veŚejnĨch zak§zk§ch, kter§ odpov²daj² pŚedpokl§dan® vĨġi hodnot veŚejnĨch zak§zek v r§mci projektu.
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:

- nezapojena

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

-	dohled nad dodržováním podmínek vyplývajících ze smluv s dodavateli

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

-odpovŊdnost za realizaci vĨbŊrovĨch Ś²zen²
-uzav²r§n² smluv s jednotlivĨmi dodavateli

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer

MartinaJméno:

PŚ²jmen²: Kuļerov§

PoŚad² ļlena tĨmu: 005

Ing. Martina Kuļerov§ z²skala bŊhem sv®ho pŢsoben² ve spoleļnosti G-PROJECT, s.r.o. praxi v cel® ŚadŊ
ļinnost². Vedle Ś²zen², koordinace a kontroly jednotlivĨch aktivit spoleļnosti se vŊnuje napŚ. poradenstv² a
konzultac²m ekonomickĨch ot§zek souvisej²c²ch s pŚedkl§d§n²m ģ§dost² o dotace z fondŢ EU, analĨzou
finanļn²ho zdrav² a bonity ekonomickĨch subjektŢ, hodnocen²m efektivnosti investiļn²ch z§mŊrŢ, cost - benefit
analĨzami, tvorbou finanļn²ch vĨkazŢ, analĨzou alternativn²ch moģnost² financov§n² podnikŢ a investic, apod.
Martina Kuļerov§ se osobnŊ pod²lela napŚ²klad na zpracov§n² ģ§dosti o dotaci pro projekt Hotel Z§viġ z
Falkenġtejna, Rekonstrukce chaty na Kleti anebo SportovnŊ-rekreaļn² pobyt na jihu Ļech. V r§mci 2. a 3. vĨzvy
ROP Jihoz§pad pŚipravila nŊkolik ¼spŊġnĨch ģ§dost² o dotace (napŚ. Revitalizace hotelu Podhrad - 3. etapa,
Rekonstrukce kostela a fary v Prachatic²ch, Rekonstrukce a pŚ²stavba penzionu Bezdrev a Modernizace
mateŚsk® ġkoly Hlubok§ nad Vltavou).

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- nezapojena

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- nezapojena

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

-pŚ²prava projektov® ģ§dosti a povinnĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: senior manažer

MichaelaJméno:

PŚ²jmen²: Valtrová

PoŚad² ļlena tĨmu: 006

Ing. Michaela Valtrov§ vystudovala obchodnŊ podnikatelskĨ obor se zamŊŚen²m na cestovn² ruch na Jihoļesk®
univerzitŊ v ĻeskĨch BudŊjovic²ch, kde z²skala odborn® znalosti v oblasti ekonomiky, managementu a
marketingu cestovn²ho ruchu. Michaela Valtrov§ se ve spoleļnosti G-PROJECT, s.r.o. zabĨv§ poradenstv²m na
poli dotaļn²ch pŚ²leģitost² v oblasti rozvoje cestovn²ho ruchu vļetnŊ souvisej²c²ch konzultac² a projektov® ļinnosti
a analytickou ļinnost² v oblasti dotaļn² politiky EU a ĻR. Do 2. a 3. vĨzvy ROP Jihoz§pad pŚipravila nŊkolik
¼spŊġnĨch ģ§dost² o dotace (Rekonstrukce Buquoysk® rezidence v NovĨch Hradech, Relaxaļn² a regeneraļn²
centrum Hlubok§ nad Vltavou, VĨstavba hotelu Romantick, Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu atd.) a na dalġ²ch
se pod²lela formou supervize (napŚ. Mezin§rodn² hudebn² festival Bohemia JazzFest 2008). U vybranĨch projektŢ
zajiġŠuje tak® Ś²zen² projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- nezapojena

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

- nezapojena

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

-dohled nad pŚ²pravou projektov® ģ§dosti a povinnĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

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

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

nerelevantní

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed:
Telefon: 724233419

Jméno:PŚ²jmen²: JurajThoma

Funkce osoby: primátor

Telefon II.:Fax:

Email: thomaj@c-budejovice.cz

Kuļerov§ MartinaHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 386353242

Jméno:PŚ²jmen²: MartinaKuļerov§

Funkce osoby: projektový manažer

Telefon II.: 774345386Fax:

Email: sekretariat@g-project.cz

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:

AnoValidní dle UIR-ADR:

Ģadatel splŔuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ano

AnoValidní dle ARES:

5. Žadatel projektu
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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:

AnoValidní dle UIR-ADR:
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6. Zkušenosti žadatele

Název projektu/akce: Rekonstrukce a dostavba fotbalového stadionu

PoŚad² reference: 003

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

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Vlastní zdroje

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 01/2004 - 12/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 192 165 403,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Oranģov§ hŚiġtŊ

V lokalitŊ Such® Vrbn® bylo rekonstrov§no dŊtsk® hŚiġtŊ, kter® nevyhovovalo hygienickĨm norm§m. DŊtsk® hŚiġtŊ
je volnŊ pŚ²supn® malĨm a starġ²m dŊtem a jejich doprovodu. Je zde um²stnŊn provozn² a n§vġtŊvn² Ś§d.
Spr§vcem je odbor Spr§va veŚejnĨch statkŢ magistr§tu mŊsta.

typovŊ stejnĨ projekt

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

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

Název projektu/akce: Oranģov® hŚiġtŊ

PoŚad² reference: 001

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

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Nadace ĻEZ

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/2008 - 08/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 1 141 493,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SpoleļnĨ region§ln² operaļn² program

N§kup 4 n²zkopodlaģn²ch autobusŢ a 2 n²zkopodlaģn²ch trolejbusŢ vybavenĨch ploġinou pro voz²ļk§Śe a dalġ²m
vybaven²m pro osoby s omezenou moģnost² orientace a s fyzickĨm postiģen²m.

Projekt s rozpoļtem vyġġ²m neģ 80 % pŚedpokl§danĨch n§kladŢ pŚedkl§dan®ho projektu.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

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

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

PoŚad² reference: 002

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

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU, JihoļeskĨ kraj

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

Celkové výdaje projektu/akce: 68 200 000,00
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Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Projekt zahrnoval stavebn² ¼pravy, oplocen², veŚejn® osvŊtlen² a parkov® a sadov® ¼pravy.

typovŊ stejnĨ projekt

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Vlastní zdroje

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 01/2006 - 12/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 19 291 621,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: -

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

PoŚad² reference: 004

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

Celkové výdaje projektu/akce: 329 314 685,00

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

Název projektu/akce: Rekonstrukce zimního stadionu

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: -

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

Projekt zahrnoval stavebn² ¼pravy: jiģn², vĨchodn² a severn² tribuny, dopravn² Śeġen², komunikace, osvŊtlen²,
ter®nn² ¼pravy, ozvuļen², oplocen², pokladny.

typovŊ stejnĨ projekt
projekt s rozpoļtem vyġġ²m neģ 80 % pŚedpokl§danĨch n§kladŢ pŚedkl§dan®ho projektu

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

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

Název projektu/akce: Rekonstrukce letní plovárny - I. etapa

PoŚad² reference: 005

Název grantu/programu: -

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Vlastní zdroje

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 01/2000 - 12/2002

Projekt zahrnoval stavebn² ¼pravy -  pŚ²stavba a n§stavba  objektŢ v are§lu zimn²ho stadionu s provozn²m
z§zem²m a kapacitou hlediġtŊ pro 6 421 osob, d§le vĨstavba spojovac²ho krļku v 1. NP a vestavku II. ledov®
plochy, venkovn² sadov® ¼pravy, komunikace, veŚejn® osvŊtlen².

typovŊ stejnĨ projekt
projekt s rozpoļtem vyġġ²m neģ 80 % pŚedpokl§danĨch n§kladŢ pŚedkl§dan®ho projektu

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:
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Projekt zahrnoval rekonstrukci strojovny chlazen², nov® vrstvy ledov® plochy vļetnŊ zapojen² chladic²ho syst®mu
do kompresorov® soustavy.

typovŊ stejnĨ projekt

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo realiz§torem projektu.

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

Název grantu/programu: -

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

Název projektu/akce: Zimní stadion - rekonstrukce chlazení I. ledové plochy

PoŚad² reference: 006

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Vlastní zdroje

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 01/2007 - 12/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 30 061 419,00
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Partner projektu: Sportovní klub SK8

65011384IĻ:
DIĻ:

Sdruž.(svaz,spolek,spolPrávní forma:

NePlátce DPH:

PŚedchoz² spolupr§ce partnerŢ fungovala a funguje pŚedevġ²m na b§zi spolupr§ce v oblasti vz§jemn® podpory a
propagace. Informace o aktivit§ch partnera lze tedy v souļasn® dobŊ naj²t napŚ. na str§nk§ch www.cb-info.cz,
kter® spravuje Magistr§t mŊsta Ļesk® BudŊjovice.

Podporu projektu Freetime Park Stromovka vyj§dŚil pŚedseda klubu pan Petr Migl napŚ. prostŚednictv²m Ļesk®ho
rozhlasu Ļesk® BudŊjovice.

SkateboardovĨ klub SK8 v souļasn® dobŊ drģ² patronaci nad provizorn²m skateparkem, kterĨ v ĻeskĨch
BudŊjovic²ch funguje. Dle pana Migla z§jem o vyuģ²v§n² skateparku st§le soup§. BŊhem dne se zde vystŚ²d§ na
dvŊ stovky lid². PatŚ² mezi nŊ tak® pŚ²znivci koleļkovĨch brusl² ļi BMX-kol.
Prostor parku mŢģe prakticky navġt²vit kdokoliv a pŚ²stup je zdarma. Skatepark nav²c d²ky SK8 jako jedno z m§la
podobnĨch m²st v Ļech§ch kaģdĨ rok prezentuje mŊsto Ļesk® BudŊjovice poŚ§d§n²m Skateboardov®ho poh§ru.
Na ten se do ĻeskĨch BudŊjovic sj²ģd² pŚ²znivci sportu doslova ze vġech koutŢ republiky. Jmenovan§ akce je
nejvyġġ² soutŊģ², kter§ se v tuzemsku poŚ§d§.

PŚedchoz² spolupr§ce partnera s ģadatelem:

V r§mci pŚedinvestiļn² f§ze funguje spolupr§ce pŚedevġ²m na b§zi marketingov® podpory projektu a d§le v
podobŊ konzultac².

Tento zpŢsob partnersk® spolupr§ce bude pokraļovat i ve f§zi provozn², kdy ¼kolem partnera bude konzultovat
vĨstavbu Freetime Parku s c²lem maxim§ln²ho pŚizpŢsoben² are§lu dotļen® c²lov® skupinŊ.

Ve f§zi provozn² bude partner spolupracovat v oblasti marketingu, propagace are§lu a d§le bude pom§hat s
organizovan²m rŢznĨch akc² (soutŊģ², z§vodŢ, pŚehl²dek apod.).

Partner projektu pŚispŊje ke zvĨġen² kvalifikace ģadatele ve vztahu k projektu.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

SkateboardovĨ klub SK8 m§ v souļasn® dobŊ zkuġenosti pŚedevġ²m s p®ļ² o provizorn² skatepark v ĻeskĨch
BudŊjovic²c a s c²lovu skupinou (pŚev§ģnŊ ml§deģ²), kter§ m²sto navġtŊvuje.
Sportovn² klub SK8 v souļasn® dobŊ v ĻeskĨch BudŊjovic²ch nav²c kaģdoroļnŊ poŚ§d§ SkateboardovĨ poh§r.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

AnoValidní dle ARES:

7. Partner projektu
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Adresa:

PSĻ:

Obec:

81370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Chelļick®ho

19Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 6

MŊstsk§ ļ§st:

WWW:

AnoValidní dle UIR-ADR:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed:
Telefon: 777788797

Jméno:PŚ²jmen²: PetrMigl

Funkce osoby: pŚedseda sportovn²ho klubu

Telefon II.:Fax:

Email: info@peace.cz

AnoValidní dle UIR-ADR:
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8. Podpora de-minimis
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9. Další podpory ve vztahu k projektu
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61.01.10 D®lka novŊ vybudovanĨch
cyklostezek a cyklotras celkem

0,00 0,00 0,00 km Ano

61.01.15
D®lka novŊ vybudovanĨch
stezek vĨhradnŊ pro hippo a
pŊġ²

0,00 0,00 0,00 km Ano

-
Poļet zrekonstruovanĨch
sportovnŊ rekreaļn²ch
zaŚ²zen²

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

-

Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st v r§mci
projektŢ na rozvoj cestovn²ho
ruchu - muģi

0,00 2,00 2,00 Poļet Ano 31.3.2012 0:00:00

63.21.02
Poļet novŊ certifikovanĨch
ubytovac²ch zaŚ²zen² v
cestovn²m ruchu

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

63.25.15 Poļet novĨch sportovnŊ
rekreaļn²ch zaŚ²zen²

0,00 1,00 1,00 Poļet Ano 31.3.2010 0:00:00

61.01.16 Délka rekonstruovaných 
cyklostezek celkem

0,00 0,00 0,00 km Ano

63.01.00
Poļet novŊ vybudovanĨch
nebo zrekonstruovanĨch lŢģek
celkem

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Poļet upravenĨch prostranstv²
a pŊġ²ch z·n ve vnitŚn²ch
¼zem²ch l§zeŔskĨch m²st

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Délka nových a 
zrekonstruovaných vodních 
cest

0,00 0,00 0,00 km Ano

Poļet novĨch a
zrekonstruovanĨch zaŚ²zen²
pro kulturn² vybavenost pro
cestovn² ruch

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Poļet novĨch a
modernizovanĨch zaŚ²zen² pro
l§zeŔsk® a dalġ² ozdravn®
pobyty vļetnŊ vĨstavby a
modernizace doprovodn®
infrastruktury

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

-

Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st v r§mci
projektŢ na rozvoj cestovn²ho
ruchu - ģeny

0,00 1,00 1,00 Poļet Ano 31.3.2011 0:00:00

Poļet novĨch a
zrekonstruovanĨch pŚ²stavŢ a
pŚ²staviġŠ

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Poļet novĨch,
zrekonstruovanĨch a
modernizovanĨch zaŚ²zen² pro
kongresovou turistiku

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

Projekt je jednoetapový.

StruļnĨ popis aktivit etapy:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: 01 Freetime Park Stromovka

Datum ukonļen² etapy:
Datum zahájení etapy: 01.02.2007

28.04.2011

68 922 222,00Celkové výdaje na etapu:

55 971 826,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
12 950 396,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

0,00Oļek§van® pŚ²jmy etapy:
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04.02 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00 0,00

04.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu (napŚ. stavebn² dozor, autorskĨ dozor, pojiġtŊn²
projektu)

0,00 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 12 950 396,00 23,14

05.01 Odpisy 0,00 0,00

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

03.02.02 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu (napŚ. stavebn², autorskĨ dozor) 0,00 0,00

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

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² (v souļtu s 3 maxim§lnŊ do 10% CZV) 0,00 0,00

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

04.01 Služby 0,00 0,00

03.02 Služby 0,00 0,00

01.06 Technick§ zaŚ²zen² (napŚ. vodovod., kanal., el. pŚ²pojky, vzduchotechnika, vyt§pŊn²) a
zaŚizovac² pŚedmŊty staveb (sanit. technika)

0,00 0,00

01.05 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (cena stavby mŢģe bĨt max. do vĨġe 15% CZV) 0,00 0,00

01.07 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ.
informaļn² technologie)

0,00 0,00

01.09 N§klady na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01.08 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku (software, licence, pr§va duġevn²ho vlastnictv²) od vĨġe
60 000,-

0,00 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (celkov§ poŚizovac² cena pozemku mŢģe bĨt zapoļtena max. do vĨġe
10 % CZV na projekt)

0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 55 971 826,00 100,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļetnŊ nezbytn® veŚejn® infrastrukturn²
vybavenosti

54 887 826,00 98,06

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 1 084 000,00 1,94

01.03 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

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

02.02.01 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ 0,00 0,00

02.02.03 VĨdaje na pŚ²pravu projekt. ģ§dosti a jej²ch pŚ²loh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv.
vĨdajem), vĨdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s pŚ²pravou ģ§dosti, vĨdaje
na Vř  (v souļtu se 111 max do 5 % CZV)

0,00 0,00

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

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² (v souļtu s 4 maxim§lnŊ do 10% CZV) 0,00 0,00

01.11 VĨdaje na projektovou dokumentaci (v souļtu s 20203 maxim§lnŊ do 5 % CZV) 0,00 0,00

01.10 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ 0,00 0,00

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

02.02 Služby 0,00 0,00

02.01 N§klady na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

001 01 Freetime Park Stromovka

Kód Název výdaje Výdaj Procento

12. Rozpoļet projektu

Rozpoļet jednotlivĨch Etap:
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08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 55 971 826,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 0,00 0,00

05.12 Ostatní 1 126 008,00 2,01

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 55 971 826,00 100,00

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

14 Celkové výdaje etapy/projektu 68 922 222,00 123,14

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

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 55 971 826,00 100,00

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

05.05 Režijní náklady 0,00 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00 0,00

05.04 Leasing 0,00 0,00

05.02 Úroky 0,00 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 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%) 820 000,00 1,47

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

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

05.08 DPH 11 004 388,00 19,66
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05.01 Odpisy 0,00 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 12 950 396,00 23,14

05.02 Úroky 0,00 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 0,00 0,00

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

04.01 Služby 0,00 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² (v souļtu s 3 maxim§lnŊ do 10% CZV) 0,00 0,00

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

04.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu (napŚ. stavebn² dozor, autorskĨ dozor, pojiġtŊn²
projektu)

0,00 0,00

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

03.02.02 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu (napŚ. stavebn², autorskĨ dozor) 0,00 0,00

01.07 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ.
informaļn² technologie)

0,00 0,00

01.06 Technick§ zaŚ²zen² (napŚ. vodovod., kanal., el. pŚ²pojky, vzduchotechnika, vyt§pŊn²) a
zaŚizovac² pŚedmŊty staveb (sanit. technika)

0,00 0,00

01.08 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku (software, licence, pr§va duġevn²ho vlastnictv²) od vĨġe
60 000,-

0,00 0,00

01.10 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ 0,00 0,00

01.09 N§klady na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

01.05 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu (cena stavby mŢģe bĨt max. do vĨġe 15% CZV) 0,00 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (celkov§ poŚizovac² cena pozemku mŢģe bĨt zapoļtena max. do vĨġe
10 % CZV na projekt)

0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 55 971 826,00 100,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce vļetnŊ nezbytn® veŚejn® infrastrukturn²
vybavenosti

54 887 826,00 98,06

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 1 084 000,00 1,94

01.03 OdstranŊn² staveb 0,00 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² (v souļtu s 4 maxim§lnŊ do 10% CZV) 0,00 0,00

02.02.03 VĨdaje na pŚ²pravu projekt. ģ§dosti a jej²ch pŚ²loh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv.
vĨdajem), vĨdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s pŚ²pravou ģ§dosti, vĨdaje
na Vř  (v souļtu se 111 max do 5 % CZV)

0,00 0,00

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

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

03.02 Služby 0,00 0,00

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

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

01.11 VĨdaje na projektovou dokumentaci (v souļtu s 20203 maxim§lnŊ do 5 % CZV) 0,00 0,00

02.01 N§klady na ¼pravu veŚejnĨch prostranstv² 0,00 0,00

02.02.01 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ 0,00 0,00

02.02 Služby 0,00 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

Rozpoļet cel®ho projektu:
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08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 55 971 826,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 55 971 826,00 100,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 0,00 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 55 971 826,00 100,00

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

14 Celkové výdaje etapy/projektu 68 922 222,00 123,14

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

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

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00 0,00

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

05.04 Leasing 0,00 0,00

05.05 Režijní náklady 0,00 0,00

05.08 DPH 11 004 388,00 19,66

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 820 000,00 1,47

05.12 Ostatní 1 126 008,00 2,01

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
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13. PŚehled financov§n² projektu

20 149 857,00

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

- Dotace z rozpoļtu RR

- z toho EU 17 127 378,45

55 971 826,00

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Ostatní zdroje

0,00Žadatel

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ

Vlastn² pod²l ģadatele na zpŢsobilĨch
vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky

55 971 826,00

35 821 969,00 64,00

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

68 922 222,00

55 971 826,00

12 950 396,00

0,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00 0,00

- ĐvŊry bank

36,00

30,60

81,21

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

12 950 396,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ

55 971 826,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) projektu 68 922 222,00
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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: 01 Freetime Park Stromovka

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ:

PŚ²jmy etapy pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje:

0,00

55 971 826,00

68 922 222,00Celkové výdaje na etapu:

55 971 826,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
12 950 396,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

64,00

Vlastn² pod²l ģadatele na
zpŢsobilĨch vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky 35 821 969,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00

Žadatel

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

55 971 826,00

0,00

0,00

Dotace projektu

20 149 857,00- Dotace z rozpoļtu RR

17 127 378,45- z toho EU

- ĐvŊry bank

- Ostatní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Vlastní zdroje

36,00

30,60

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

12 950 396,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ

55 971 826,00

Celkov® prostŚedky (zdroje)
projektu

68 922 222,00
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15. Finanļn² pl§n

01PoŚad² ģ§dosti o platbu:

20 149 857,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
k proplacen² dotace RR (Kļ):

28.04.2011Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: 01 Freetime Park Stromovka

55 971 826,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
20 149 857,00Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiļn²:
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16. Prioritní téma

01Ļ²slo typu ¼zem²:
MŊstoNázev typu území:

Jiné nespecifikované službyN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
22Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchuNázev prioritního téma:

57

ProstŚedky z EU v Kļ: 17 127 378,45

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

001PoŚadov® ļ²slo Vř:
Zpracování žádosti o grantN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

820 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² ukonļenoStav Vř:

06.04.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
05.06.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V r§mci vĨbŊrov®ho Ś²zen² bylo osloveno 5 potenci§ln²ch z§jemcŢ. Pro zpracov§n² ģ§dosti o grant pro projekt
Freetime Park Stromovka byla vybr§na spoleļnost G-PROJECT, s.r.o.

VĨbŊrov® Ś²zen² bylo realizov§no jako zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen² z dŢvodu toho, ģe se jednalo o vŊtġ²
zak§zku, pŚiļemģ zpracov§n² ģ§dosti o grant k tomuto projektu byla pouze souļ§st cel® zak§zky na n²ģ bylo
vĨbŊrov® Ś²zen² vyps§no.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

26064928IĻ dodavatele:
G-PROJECT, s.r.o.Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:

Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

002PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavebn² pr§ce (vļetnŊ vybaven² are§lu)N§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

55 971 827,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.08.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
31.12.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V r§mci projektu bude osloveno 5 potenci§ln²ch dodavatelŢ stavebn²ch prac² (vļetnŊ vybaen² are§lu).

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IĻ dodavatele:
Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:

17. VĨbŊrov§ Ś²zen²
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

003PoŚadov® ļ²slo Vř:
ZajiġtŊn² billboarduN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

30 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.12.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
31.12.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V r§mci zak§zky budou osloveni nejm®nŊ 3 potenci§ln² dodavatel® billboardu.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IĻ dodavatele:
Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:

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

004PoŚadov® ļ²slo Vř:
ZajiġtŊn² pamŊtn² deskyN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

5 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.12.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
31.12.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V r§mci zak§zky budou osloveni 3 potencion§ln² dodavatel® pamŊtn² desky.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IĻ dodavatele:
Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

006PoŚadov® ļ²slo Vř:
Technický dozorN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

1 071 008,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.08.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
31.12.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V rámci zakázky budou osloveni 3 potencionální dodavatelé.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IĻ dodavatele:
Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:

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

005PoŚadov® ļ²slo Vř:
Audit projektuN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

20 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.12.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
31.12.2010PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

V rámci zakázky budou osloveni 3 potencionální zpracovatelé auditu.

Popis:

veŚejnĨ zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

IĻ dodavatele:
Dodavatel vĨbŊrov®ho Ś²zeni:
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NovŊ vzniklĨ are§l Freetime Park Stromovka bude pŚ²stupnĨ vġem osob§m bez ohledu na vŊk, zdravotn² stav,
pohlav², n§boģensk® vyzn§n², barvu pleti atp.

Hlavn² c²lovou skupinou je ml§deģ. Projekt v t®to souvislosti s ohledem na rozġ²Śen² volnoļasovĨch aktivit ve
mŊstŊ mj. pŚispŊje k sn²ģen² soci§lnŊ patologickĨch jevŢ, coģ bude m²t za n§sledek prevenci pŚed pŚ²padnou
soci§ln² exluz² slabġ²ch jedincŢ.

Projekt tedy nem§ negativn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti.

Projekt bude znamenat d§le pŚ²nosy v podobŊ rozvoje informaļn² spoleļnosti:
- webov® str§nky Freetime Parku Stromovka budou informovat o realizaci projektu a jeho spolufinancov§n² z
ROP NUTS II Jihoz§pad a d§le budou umoģŔovat propojen² s m²stn²mi a region§ln²mi informaļn²mi syst®my v
oblasti cestovn²ho ruchu, ļ²mģ pŚispŊj² k jejich rozvoji,
- prostŚednictv²m internetovĨch str§nek bude moģn§ rezervace konkr®tn²ch sluģeb Freetime Parku Stromovka (on
-line rezervace),
- provoz Freetime Parku Stromovka bude zajiġŠov§n pŚes elektronickĨ podnikatelskĨ syst®m.

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

Jiģ pŚi pl§nov§n² projektu byl kladen dŢraz na ģivotn² prostŚed², na to, aby vybran® technologie vedly k ¼spor§m
energie a nebyly zbyteļnŊ n§roļn® na ¼drģbu a ģivotn² prostŚed². PŚedevġ²m bude pŚi pŚ²pravŊ projektu
zvaģov§n:
- vĨbŊr dodavatelŢ (pro investiļn² a provozn² f§zi), kteŚ² berou ohled na ģivotn² prostŚed²,
- dŢraz na ¼spory vody a elektrick® energie,
- co nejmenġ² z§bor zelenĨch prostor,
- pŚedch§zen² vzniku odpadŢ,
- pouģ²v§n² ekologicky ġetrnĨch vĨrobkŢ (myc² a prac² prostŚedky atd.).
S ohledem na m²sto a charakter stavebn²ch prac² v zastavŊn®m ¼zem² je nutn® bŊhem stavebn²ch prac²
dodrģovat ohleduplnost vŢļi obyvatelŢm, v maxim§ln² moģn® m²Śe omezit hluk a praġnost. Vozidla vyj²ģdŊj²c² ze
stavby mus² bĨt Ś§dnŊ oļiġtŊna, aby nedoch§zelo k zan§ġen² zeminy na veŚejn® komunikace.
Energetick® n§roky jsou d²ky pl§novan®mu vyuģit² izolaļn²ch materi§lŢ a modern²ch osvŊtlovac²ch technologi²
n²zk®.

Ve f§zi realizace projektu budou vznikat odpady spojen® s vĨstavbou Freetime Parku Stromovka, pŚedevġ²m se
bude jednat o stavebn² odpad, kterĨ bude pŚednostnŊ nab²dnut k recyklaci nebo k vyuģit² jako druhotn§ surovina.
Odpady, pro kter® se nepodaŚ² zajistit takov® vyuģit², budou odevzd§ny opr§vnŊn® osobŊ k odstranŊn².Stavba se
nedotĨk§ zvl§ġtŊ chr§nŊn® lokality ļi nerostŢ, zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ rostlin ļi ģivoļichŢ, p§sem hygienick®
ochrany vod§renskĨch tokŢ, zvl§ġtn² ochrany ovzduġ².

Provoz komplexu nebude zatŊģovat ģivotn² prostŚed². ObsluģnĨ objekt bude zateplen.
CelkovŊ bude m²t projekt pozitivn² vliv na ģivotn² prostŚed².
ĠetrnĨ a uv§ģenĨ n§kup technologi² pŚispŊje k ¼spor§m energie a zlepġen² ģivotn²ho prostŚed². Realizac² projektu
vznikne n²zkoenergetick§ stavba.
Lze oļek§vat tak® pozitivn² vlivy provozu posuzovan®ho z§mŊru na zdrav² a spokojenost obyvatel, kteŚ² budou
centrum vyuģ²vat k sportovnŊ rekreaļn²m ¼ļelŢm. NovĨ are§l bude oplocenĨ, upravenĨ a uklizenĨ, coģ
obyvatelstvo hodnot² obvykle pŚ²znivŊ.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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Zahrnuje projekt environment§ln² vzdŊl§v§n², vĨchovu a osvŊtuNázev:

0,00Výchozí hodnota:

Poļet projektŢMŊrn§ jednotka:
31.03.2011Datum cílové hodnoty:

1,00Cílová hodnota:

19Ļ²slo:

V rámci projektu budou propagovány ekologicky šetrné formy dopravy do areálu (cyklistika, skateboard, in-line 
brusle).

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Obsahuje projekt podporu vĨrobkŢ ġetrnĨch k ģivotn²mu prostŚed²?Název:

0,00Výchozí hodnota:

poļet vĨrobkŢ certifikovanĨch v r§mci projektuMŊrn§ jednotka:
31.03.2011Datum cílové hodnoty:

5,00Cílová hodnota:

18Ļ²slo:

V r§mci investiļn² i provozn² f§ze projektu budou vyuģ²v§ny ekologicky ġetrn® vĨrobky, jako jsou napŚ. ļist²c²
prostŚedky. VĨġe uveden§ hodnota je odhad ļist²c²ch prostŚedkŢ uģ²vanĨch do doby zprovoznŊn² are§lu, tedy
bŊhem investiļn² f§ze projektu.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Zahrnuje projekt vyuģ²v§n² recykl§tŢ?Název:

0,00Výchozí hodnota:

tunyMŊrn§ jednotka:
31.03.2011Datum cílové hodnoty:

5,00Cílová hodnota:

11Ļ²slo:

Ornice a stavebn² odpad pŚi vĨstavbŊ objektu bude pŚednostnŊ nab²dnut k recyklaci nebo k vyuģit² jako druhotn§
surovina.
BŊhem provozu bude prov§dŊna recyklace odpadŢ a vytŚ²dŊn² druhotnĨch surovin.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

19. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

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

Rodiļe a pŚedevġ²m jejich dŊti jsou hlavn² c²lovou skupinou projektu. PŚedpokl§d§ se, ģe cca 50 % klientŢ bude
tvoŚeno skupinou dŊt² do 18 let vŊku.

Popis:

6Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje k zaļlenŊn² osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m do spoleļnosti.Název:

Jedn²m z c²lŢ projektu je nab²dka volnoļasovĨch aktivit pro ml§deģ, a to jako prevence pŚed tr§ven²m ļasu "na
ulici", kter® mŢģe m²t v nŊkterĨch pŚ²padech u slabġ²ch jedincŢ za n§sledek aģ soci§ln² exkluzi z dŢvodŢ inklinace
napŚ. k drog§m.

Popis:

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

Název:

Z§mŊr projektu spoļ²v§ prioritnŊ ve veŚejn®m z§jmu, nikoliv v dosahov§n² zisku. Projekt je zamŊŚen pro vġechny
bez ohledu na vŊk, zdravotn² stav, pohlav², n§boģenstv², barvu pleti atd. Tomu bude uzpŢsobena rovnŊģ publicita
projektu, kter§ bude zamŊŚena na co moģn§ nejġirġ² okruh potenci§ln²ch uģivatelŢ.

Popis:

15Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zvĨġen² prevence soci§lnŊ patologickĨch jevŢ.Název:

Projekt je zamŊŚen mj. na nab²dku volnoļasovĨch aktivit, coģ samo o sobŊ pŚedstavuje prevenci soci§lnŊ
patologickĨch jevŢ pŚedevġ²m v souvislosti s ml§deģ².

Popis:

20. Rovn® pŚ²leģitosti
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Oznámení na billboardechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

BŊhem realizace projektu bude veŚejnost informov§na mj. prostŚednictv²m billboardu, kterĨ bude obsahovat
struļn® informace spolu se zdroji financov§n² projektu.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Viditeln® um²stŊn² trval® informaļn² deskyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V r§mci ukonļen² investiļn² f§ze projektu bude do objektu zabudov§na pamŊtn² deska se z§kladn²mi ¼daji o
realizaci projektu a jeho financov§n².

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V r§mci projektu budou zveŚejŔov§ny tiskov® zpr§vy informuj²c² o jeho prŢbŊhu.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Souhlas se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ģadatel souhlas² se zveŚejnŊn²m v seznamu pŚ²jemcŢ.

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:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.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: 2

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- vĨstup z aplikace pro hodnocen² finanļn²ho zdrav²

Popis:

Nerelevantní: Ne

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

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- výpis z katastru nemovitostí

- snímek z katastrální mapy

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

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

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- EIA

- Natura

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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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: 1

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- doloženo jde 1 paré projektové dokumentace

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

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

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 4

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- pravomocné stavební povolení

Popis:

Nerelevantní: Ne

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

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 64

Poļet vyhotoven²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- finanļn² a ekonomick® hodnocen² projektu

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o finanļn²m kryt² projektuN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- vĨpis z XXV. zased§n² Zastupitelstva mŊsta

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

PodrobnĨ rozpoļet projektuN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 7

Poļet kopi²: 1

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- poloģkovĨ rozpoļet projektu

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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OsvŊdļen² o registraci DPHN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- osvŊdļen² o registraci k DPH

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Soulad projektu s IntegrovanĨm pl§nem rozvoje mŊstaN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 4

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- potvrzen² o zaŚazen² projektu do IPRM
- mapa
- ļestn® prohl§ġen²
- povŊŚen² z§stupce mŊsta

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Ļestn® prohl§ġen²N§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- ļestn® prohl§ġen² ohlednŊ PSĻ

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Plná mocN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- pln§ moc udŊlen§ Mgr. Thomou Ing. Popelov® k podepisov§n² ģ§dost² vļetnŊ pŚ²loh

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Prohlášení o partnerstvíN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet kopi²: 2

Doložena:

KUCEROVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

- prohlášení o partnerství

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 pŊti 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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Kuļerov§ Martina

386353242

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØJncaPØØØ1

NEOTVÍRAT
Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

05

5. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

N§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo prioritn² osy:

ROP NUTS II Jihozápad

14.3

Název prioritní osy: Rozvoj cestovního ruchu

Ļ²slo oblasti podpory: 14.3.1

Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Název projektu: Freetime Park Stromovka

Název žadatele: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

n§m. PŚemysla Otakara II., 1/1

370 01, Ļesk® BudŊjovice

Adresa žadatele:
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