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Unikátní kód žádosti: Ø62EwPØØØ1

Identifikace operaļn²ho programu
CZ.1.13

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

13.2

Rozvoj mŊstskĨch a venkovskĨch oblast²Název prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

13.2.3Ļ²slo oblasti podpory:
Rozvoj venkovaNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

02Ļ²slo vĨzvy:
2. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.Název výzvy:

PŚedmŊtem realizace tohoto projektu je vybudov§n² multifunkļn²ho domu ve mŊstŊ Bystr® s vyuģit²m regenerace
a revitalizace nevyuģ²van®ho objektu typu brownfield, jenģ se nach§z² v centru mŊsta, v r§mci mŊstsk®
pam§tkov® z·ny. Multifunkļn² dŢm rozġiŚuje a zkvalitŔuje nab²dku obļansk® vybavenosti v dan®m m²stŊ a bude v
sobŊ obsahovat tyto z§kladn² ļ§sti:
1) Informaļn² centrum
2) Knihovnu
3) Komunitn² centrum
4) Centrum pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m
Pro realizaci projektu hovoŚ² pŚedevġ²m dlouhodobŊ neudrģitelnĨ souļasnĨch stav nŊkterĨch pl§novanĨch ļ§st²
multifunkļn²ho domu, kter® pŢsob² v rŢznĨch podm²nk§ch a v rŢznĨch ļ§stech mŊsta (knihovna, IC). Dalġ²m
dŢvodem je existence nevyuģ²van®ho a ch§traj²c²ho objektu typu brownfield v centru mŊsta. Projekt vytvoŚ²
prostory pro spolkov® a volnoļasov® aktivity m²stn²ch obyvatel, adekv§tn² prostory pro kon§n² kulturn²ch,
spoleļenskĨch a pŚ²padnŊ i vzdŊl§vac²ch akc² a vytvoŚ² podm²nky pro ļinnost specifickĨch subjektŢ pŢsob²c²ch v
Bystr®m.

StruļnĨ obsah projektu:

Název projektu anglicky:

Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrumNázev projektu:

Projekt

Datum ukonļen² projektu:Datum zahájení projektu: 04.05.2007 15.01.2011

Doba trvání projektu: 44,4 mŊs²ce

Celkov® zpŢsobil® vĨdaje projektu: 26 101 922,00

NeZakl§d§ projekt veŚejnou podporu:

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

telefon:

stavebni@bystre.cz

777104121Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

PŚ²jmen², jm®no hlavn² kontaktn² osoby: Ing. JiŚ² Pruġka

Oficiální adresa žadatele: n§m. Na podkovŊ 2/, 569 92 Bystr®

276529IĻ:
MŊsto Bystr®Název žadatele:

CZ00276529DIĻ:

Žadatel
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1. Projekt

Ano

Ano

Projekt má partnera:

Projekt poļ²t§ se zad§vac²m Ś²zen²m:

Ano

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:

AnoBylo 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:

CZ0533577928 Bystré Svitavy

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0533577928 Bystré Svitavy

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ053 Pardubický kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

N§mŊst² Na PodkovŊ ļ.p. 68, Bystr®
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Projekt naplŔuje glob§ln² c²l programu ve smyslu zvĨġen² kvality fyzick®ho prostŚed² vedouc² ke zvĨġen² atraktivity
dan®ho ¼zem² pro ģivot obyvatel. Projekt pŚisp²v§ k naplnŊn² glob§ln²ho c²le prioritn² osy Rozvoj mŊstskĨch a
venkovskĨch oblast² ve smyslu zlepġen² kvality ģivota s dŢrazem na sniģov§n² region§ln²ch disparit. Projekt d§le
pŚisp²v§ k naplnŊn² glob§ln²ho c²le Oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova ve smyslu zvĨġen² atraktivity venkova pro
ģivot obyvatel a smŊŚuje k naplŔov§n² operaļn²ho c²le Regenerovat a revitalizovat venkovsk® prostŚed², vļetnŊ
kulturn²ho dŊdictv². Co se tĨļe vazby na zamŊŚen² oblasti podpory, tento projekt je moģn® vzhledem k jeho
charakteru prov§zat dokonce s nŊkolika aktivitami v r§mci dan® oblasti podpory, a sice:
- regenerace a revitalizace brownfields s n§slednĨm vyuģit²m pŚedevġ²m pro rozġ²Śen² obļansk®ho vybaven²
- investice do rozvoje infrastruktury veŚejnĨch sluģeb a obļansk® vybavenosti pro obyvatele vedouc² ke zvĨġen²
standardŢ kvality ģivota na venkovŊ s ohledem na trvale udrģitelnĨ rozvoj
- vĨstavba a modernizace infrastruktury pro volnoļasov® aktivity podmiŔuj²c² zvyġov§n² nab²dky a moģnost² pro
tr§ven² voln®ho ļasu
- rekonstrukce a modernizace infrastruktury slouģ²c² pro podporu partnerstv², spolkŢ, paktŢ a iniciativ
- investice pro rozġ²Śen² a zkvalitnŊn² infrastruktury slouģ²c² pro soci§ln² integraci skupin ohroģenĨch soci§ln²
exkluz² (vļetnŊ aktivit bezbari®rov®ho Śeġen² pro osoby s omezenou schopnost² pohybu orientace).

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavn²m c²lem projektu je zvĨġen² kvality ģivota obyvatel mŊsta Bystr®. D²lļ²mi c²li projektu je oģiven² centra
mŊsta Bystr® prostŚednictv²m revitalizace objektu typu brownfield, rozġ²Śen² a zkvalitnŊn² prvkŢ obļansk®
vybavenosti, vytvoŚen² m²sta pro realizaci spolkovĨch a volnoļasovĨch aktivit m²stn²ch obyvatel a z§roveŔ
vytvoŚen² z§zem² pro potŚeby specifickĨch subjektŢ pŢsob²c²ch v Bystr®m. Mezi d²lļ² c²le je moģn® zahrnout tak®
vytvoŚen² dostateļnŊ reprezentativn²ho m²sta pro kon§n² kulturn²ch a spoleļenskĨch akc² ve mŊstŊ. VĨstupem
projektu bude revitalizovanĨ a regenerovanĨ brownfield urļenĨ pro obļanskou vybavenost. Projekt je ryze
nekomerļn², uģivatelem vĨstupu projektu bude ġirok§ veŚejnost diferencovan§ do jednotlivĨch c²lovĨch skupin.

Cíle projektu:

PŚedmŊtem realizace tohoto projektu je vybudov§n² multifunkļn²ho domu ve mŊstŊ Bystr® s vyuģit²m regenerace
a revitalizace nevyuģ²van®ho objektu typu brownfield, jenģ se nach§z² v centru mŊsta. Multifunkļn² dŢm rozġiŚuje
a zkvalitŔuje nab²dku obļansk® vybavenosti v dan®m m²stŊ a bude v sobŊ obsahovat tyto z§kladn² ļ§sti:
1) Informaļn² centrum
2) Knihovnu
3) Komunitn² centrum
4) Centrum pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m
Informaļn² centrum je v souļasn® dobŊ provozov§no v budovŊ radnice spoleļnŊ s podatelnou a pokladnou
mŊsta Bystr®. Stav je nevyhovuj²c² pŚedevġ²m z dŢvodu koliz² pŚi vyŚizov§n² dvou rŢznĨch agend v mal®m
nevyhovuj²c²m prostoru = mal® plochy pro propagaci, st²snŊnĨ prostor pro n§vġtŊvn²ky informaļn²ho centra a
obļany vyŚizuj²c² agendu mŊsta. St§vaj²c² prostory neumoģŔuj² dalġ² rozġiŚov§n² sluģeb.
VeŚejnou knihovnu spoleļnŊ s veŚejnĨm internetem mŊsto provozuje v samostatn® budovŊ. Budova knihovny je
ve ġpatn®m stavebnŊ technick®m stavu bez hydroizolac², vysok§ relativn² vlhkost v m²stnostech nen² vhodn§ pro
knihy, chyb² hygienick® zaŚ²zen² pro veŚejnost, budova knihovny nem§ bezbari®rovĨ pŚ²stup, podlahov§ plocha
pro zajiġtŊn² provozu je nedostaļuj²c² = mal® plochy pro uspoŚ§d§n² reg§lŢ pro knihy, kolize pracoviġtŊ internetu s
provozem pŢjļov§n² knih, chyb² Ś§dn® technick® z§zem² pro sklady a archivaci.
V Bystr®m pŢsob² Z§kladn² ġkola speci§ln² a Speci§lnŊ pedagogick® centrum vyuģ²vaj²c² pronajat® prostory v
are§lu Domova na z§mku Bystr®. Vzhledem ke st§vaj²c² poloze v okrajov® ļ§sti mŊsta a tak® z dŢvodu n§rŢstu
poļtu ģ§kŢ, malĨch prostorŢ v uļebn§ch a nedostateļn®mu z§zem², nen² schopna zajistit kvalitn² prŢbŊh vĨuky a
terapie, kter® jsou pro ģ§ky s postiģen²m ve vzdŊl§v§n² velmi dŢleģit®.
Ve mŊstŊ Bystr® tak® chyb² prostory pro spolkov® a volnoļasov® aktivity m²stn²ch obyvatel rŢzn®ho zamŊŚen² a
vŊkovĨch skupin vļetnŊ z§zem² pro mlad® rodiny s dŊtmi. Chyb² tak® adekv§tn² prostory pro kon§n² kulturn²ch,
spoleļenskĨch a pŚ²padnŊ i vzdŊl§vac²ch akc².

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti projektu vļetnŊ popisu vĨchoz²ho stavu:

3. Popis projektu
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S t²mto hodnocenĨm projektem vĨznamnŊ souvis² investiļn² projekt Integraļn² centrum pro podporovanĨ ģivot
Domova na z§mku Bystr®, kterĨ pŚipravuje PardubickĨ kraj pro ģ§dost o dotaci z Region§ln²ho operaļn²ho
programu NUTS II SeverovĨchod, Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova.
Aktivity realizovan® v r§mci provozu Centra pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m jsou c²lenŊ zamŊŚeny na z§kladn² a
prvotn² vĨuku ģ§kŢ a jejich pŚ²pravu na integraci do spoleļnosti. Jde o pŚ²pravu a sezn§men² se s prostŚed²m
spoleļnosti, ļ§steļn® osamostatnŊn² se a osvojen² si z§kladn²ch n§vykŢ pro pocit sobŊstaļnosti. Jedn§ se v
podstatŊ o prvn² f§zi pŚ²pravy na integraci handicapovanĨch obļanŢ zamŊŚenou na oblast vĨuky, n§cvikŢ a
vzdŊl§v§n².
Na tuto vĨuku logicky navazuje projekt Integraļn² centrum pro podporovanĨ ģivot na z§mku Bystr®, kterĨ
schopnosti z²skan® v Centru pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m pro klienty od 26 let d§le rozv²j² a pravidelnĨm
opakov§n²m zdokonaluje. Projekt Domova na z§mku Bystr® je urļen pŚedevġ²m pro vlastn² klienty a je zamŊŚen
na opakov§n² nauļenĨch dovednost² a aplikaci pracovn²ch n§vykŢ a pŚedevġ²m na integraci klientŢ do
spoleļnosti. KaģdĨ z projektŢ je urļen pro jinou c²lovou skupinu a je zamŊŚen na jin® aktivity, ale jsou navazuj²c² -
prvotn² a z§kladn² vĨuka se dostane ģ§kŢm v Centru pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m v multifunkļn²m domŊ a na nŊ
pak se svĨmi aktivitami navazuje Integraļn² centrum pro podporovanĨ ģivot na z§mku Bystr®.
KaģdĨ z projektŢ mŢģe bĨt provozov§n i oddŊlenŊ, nicm®nŊ vĨhodou by pro c²lov® skupiny obou projektŢ bylo
jejich vz§jemn® propojen² na b§zi komplementarity. Efekt obou projektŢ tak spoļ²v§ v jejich n§vaznosti. Realizac²
obou projektŢ totiģ dojde jak k nauļen² z§kladn²ch dovednost² a znalost², tak i k jejich aplikaci v praxi. Ģ§ci, kteŚ²
budou moci vyuģ²vat vĨstupŢ obou projektŢ, se tak budou moci co nejv²ce a co nejsamostatnŊji zapojit do
bŊģn®ho ģivota.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Aktivity v provozn² f§zi se tĨkaj² samotn®ho provozu a ¼drģby multifunkļn²ho domu. Jednotliv® prvky budou
vyuģ²v§ny c²lovĨmi skupinami projektu - organizacemi ļi jednotlivci. Toto vyuģit² bude generovat jist® pŚ²jmy, ale
jejich vĨġe nepŚesahuje vĨġi provozn²ch n§kladŢ. Tento rozd²l bude kryt z rozpoļtu mŊsta. Ztr§tovost tohoto
projektu je akceptovateln§ z dŢvodu celkov® spoleļensk® potŚebnosti realizace projektu.
Subjektem, kterĨ bude udrģovat vĨstupy projektu po str§nce finanļn² i institucion§ln², bude samotnĨ ģadatel, tedy
mŊsto Bystr®. Provoz multifunkļn²ho domu ve f§zi udrģitelnosti bude z hlediska lidskĨch zdrojŢ zajiġtŊn zļ§sti
st§vaj²c²mi zamŊstnanci knihovny a informaļn²ho centra, zļ§sti novĨmi pracovn²ky nebo navĨġen²m st§vaj²c²ch
¼vazkŢ. V souvislosti s provozem objektu vznikne 1,5 novĨch pracovn²ch m²st - 1 cel® pro spr§vce objektu a d§le
0,5 ¼vazku pro ¼klid a ¼drģbu. D§le dojde k doplnŊn² na plnĨ ¼vazek zamŊstnance informaļn²ho centra.

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

Projekt je pŚipraven k realizaci. Ģadatel (investor) obdrģel vġechna potŚebn§ relevantn² povolen² tĨkaj²c² se
realizace akce, m§ zajiġtŊn projektovĨ tĨm pro vġechny f§ze projektu a m§ rovnŊģ zajiġtŊny finanļn² zdroje
dostateļn® pro pŚedfinancov§n² projektu (bankovn² ¼vŊr, rozpoļet obce).

PŚipravenost projektu k realizaci:

1. Formulace projektov®ho z§mŊru.
2. Sestaven² projektov®ho tĨmu.
3. Zpracov§n² stavebn² projektov® dokumentace.
4. Z²sk§n² relevantn²ch povolen², vyj§dŚen² a stanovisek od pŚ²sluġnĨch ¼ŚadŢ a instituc².
5. PrŢbŊģn® konzultace projektu s implementaļn²m org§nem programu.
6. Zpracov§n² ģ§dosti vļetnŊ vyhotoven² vġech povinnĨch pŚ²loh.
7. Pod§n² ģ§dosti o dotaci.

Popis aktivit v pŚ²pravn® f§zi projektu:

1. Realizace vĨbŊrovĨch Ś²zen² (stavebn² pr§ce, publicita, technickĨ dozor).
2. Realizace stavebn²ch prac².
3. PrŢbŊģn® plnŊn² publicity.
4. PrŢbŊģn® zpracov§n² monitorovac²ch zpr§v a ģ§dost² o platbu.
5. Vy¼ļtov§n² projektu

Popis aktivit v realizaļn² f§zi projektu:
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4. Person§ln² zajiġtŊn² projektu

starostka mŊstaFunkce v rámci organizace:

MŊsto Bystr®Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: vedoucí týmu

JiŚinaJméno:

PŚ²jmen²: Leinweberová

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Zkuġenosti s realizac² investiļn²ch akc²:
1) Rekonstrukce a modernizace ġkolskĨch zaŚ²zen² mŊsta Bystr®
2) Rekonstrukce MPZ - n§m. Na PodkovŊ v Bystr®m
3) IntegrovanĨ syst®m nakl§d§n² s odpady - SbŊrn® dvory Svitavska
Zpracov§n² strategickĨch pl§nŢ mŊsta a mikroregionu.
Zpracov§n² z§mŊru MAS pro LEADER ĻR.
Zpracov§n² strategick®ho pl§nu LEADER, IV. osa v r§mci PRV, finanļn² objem 70 milionŢ Kļ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Statut§rn² org§n zastupuj²c² mŊsto pŚi provozu Multifunkļn²ho domu, zajiġŠov§n² plynul®ho financov§n² provozu,
spolupr§ce pŚi ex-post monitoringu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

PŚ²prava zad§n² veŚejn® zak§zky, koordinace a smluvn² nastaven² spolupr§ce s dodavatelem stavby, spolupr§ce
pŚi zajiġŠov§n² publicity projektu. Vedouc² tĨmu tak® zajiġŠuje, aby z§sadn² rozhodovac² procesy v r§mci projektu
byly schv§leny org§ny mŊsta v souladu se z§konem ļ.128/2000 o obc²ch. Vedouc² tĨmu nese zodpovŊdnost za
ļinnost projektov®ho tĨmu a v pŚ²padŊ vzniku nestandardn²ch situac² operativnŊ svol§v§ schŢzky k jejich Śeġen².

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Organizace a koordinace pŚ²pravn® f§ze projektu, spolupr§ce pŚi formulaci projektov®ho z§mŊru, spolupr§ce pŚi
zajiġŠov§n² relevantn²ch povolen² a stanovisek, spolupr§ce pŚi sestavov§n² ģ§dosti. Vedouc² tĨmu tak® zajiġŠuje,
aby z§sadn² rozhodovac² procesy v r§mci projektu byly schv§leny org§ny mŊsta v souladu se z§konem
ļ.128/2000 o obc²ch. Vedouc² tĨmu nese zodpovŊdnost za ļinnost projektov®ho tĨmu a v pŚ²padŊ vzniku
nestandardn²ch situac² operativnŊ svol§v§ schŢzky k jejich Śeġen².

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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vedouc² vĨstavby mŊstaFunkce v rámci organizace:

MŊsto Bystr®Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: investiļn² management

JiŚ²Jméno:

PŚ²jmen²: Pruška

PoŚad² ļlena tĨmu: 002

Zpracov§n² ģ§dost² o dotace, TDI pŚi realizac²ch staveb mŊsta Bystr®, z§vŊreļn® zpr§vy pro vyhodnocen²
zrealizovanĨch projektŢ, vĨkon TDI na stavb§ch mŊsta ve finanļn²m objemu 100 tis²c aģ 20 milionŢ roļnŊ.
PŚ²klady realizovanĨch projektŢ:
1) Ministerstvo pro m²stn² rozvoj - vĨstavba n§jemn²ch bytŢ (19,50 mil. Kļ)
2) Ministerstvo pro m²stn² rozvoj - podpora slabĨch regionŢ v letech 2002-2007 (10,50 mil. Kļ)
3) Ministerstvo pr§ce a soci§ln²ch vŊc² - dŢm s peļovatelskou sluģbou (19,20 mil. Kļ)
4) Ministerstvo financ² - rekonstrukce a modernizace ġkolskĨch zaŚ²zen² mŊsta v letech 2002-2005 (42,00 mil Kļ)
5) Ministerstvo kultury a MMR - obnova KP a program POV - mŊstsk§ galerie a ZUĠ (2,17 mil Kļ)
6) Ministerstvo kultury - obnova KP v letech 1999-2004 - sokolovna Bystr® (11,32 mil Kļ)
7) OPI (SFĢP) - SbŊrn® dvory Svitavska, sbŊrnĨ dvŢr Bystr® (9,95 mil. Kļ)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dohled nad dodrģov§n²m stavebnŊ technickĨch parametrŢ a indik§torŢ, dod§v§n² podkladŢ pro ex-post
monitoring.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Zpracov§n² vĨbŊrovĨch Ś²zen², zajiġtŊn² vĨkonu technick®ho dozoru investora, koordinace autorsk®ho dozoru
projektanta.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Zpracov§n² investiļn²ho z§mŊru projektu, organizace a konzultace pŚi zpracov§n² projektov® dokumentace
stavby, zpracov§n² dat a ¼dajŢ pro ģ§dost, kompletace podkladŢ pro zpracov§n² ģ§dosti.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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vedouc² finanļn² ¼ļt§rnyFunkce v rámci organizace:

MŊsto Bystr®Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: hlavn² ¼ļetn² projektu

IvanaJméno:

PŚ²jmen²: StŚ²lkov§

PoŚad² ļlena tĨmu: 003

1) Finanļn² ¼ļetnictv² staveb mŊsta Bystr® poŚizovanĨch z vlastn²ch zdrojŢ i dotaļn²ch titulŢ
2) Finanļn² ¼ļetnictv² mŊsta ve finanļn²ch objemech: rok 2007 - 29,9 mil. Kļ, rok 2006 - 24,6 mil. Kļ, rok 2005 -
28,2 mil. Kļ.
3) Spolupr§ce pŚi zpracov§n² LEADER ĻR a LEADER IV. osa - finanļn² pl§n

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Finanļn² ¼ļetnictv² provozu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Finanļn² ¼ļetnictv² realizace projektu, aktualizace finanļn²ch tokŢ.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Finanļn² ¼ļetnictv² pŚ²pravn® f§ze, pomoc pŚi zpracov§n² finanļn²ch tokŢ projektu pro zpracov§n² ģ§dosti,
zpracov§n² podkladŢ pro ¼vŊr.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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poradce pro dotace EUFunkce v rámci organizace:

MŊsto Bystr®Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: konzultaļn² a propagaļn² management

IvaJméno:

PŚ²jmen²: Svobodová

PoŚad² ļlena tĨmu: 004

Spolupr§ce pŚi zpracov§n² strategickĨch pl§nŢ mŊsta a mikroregionu.
Spolupr§ce pŚi zpracov§n² dokumentŢ v r§mci LEADER ĻR, LEADER IV. osa PRV.
V obdob² do roku 2007 pracovala ve funkci Śeditelky Domova na z§mku v Bystr®m. Po dobu pŢsobnosti byla
provedena z§sadn² rekonstrukce s²dla (Z§mek Bystr®) a zrealizovalo se "Chr§nŊn® bydlen²" pro klienty (finanļn²
objem dotace 21,000.000,- Kļ).

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

ZajiġŠov§n² provozu, dohled nad dodrģov§n²m provozn²ch parametrŢ a indik§torŢ.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Spolupr§ce pŚi zajiġŠov§n² podkladŢ pro monitorovac² zpr§vy.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Spolupr§ce pŚi formulaci projektov®ho z§mŊru, pŚi zajiġŠov§n² dokumentŢ pro povinn® pŚ²lohy ģ§dosti.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Mgr.

Titul za jménem:
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konzultantFunkce v rámci organizace:

Regionální rozvojová agentura Pardubického krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: manager supervizor

MarekJméno:

PŚ²jmen²: Balada

PoŚad² ļlena tĨmu: 005

1) Spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ ROP NUTS 2 SeverovĨchod v letech 2005 - 2006.
2) PŚ²prava ģ§dost² o dotaci z evropskĨch fondŢ (Struktur§ln² fondy EU, Finanļn² mechanismus EHP/Norsko) pro
investiļn² projekty.
3) Administrace a monitoring vybranĨch projektŢ doporuļenĨch ke spolufinancov§n².
PŚ²klady projektŢ - programov® obdob² EU 2004 - 2006:
SROP - N²zkoprahov® centrum DDM Animo Ģamberk, ģadatel MŊsto Ģamberk
OPPP - Regenerace bĨval®ho objektu brambor§rny pro prŢmyslovou vĨrobu - vstŚikov§n² plastickĨch hmot,
ģadatel - DK PLAST, spol. s r.o.
OPPP - Rekonstrukce bĨval®ho zemŊdŊlsk®ho objektu v ĐtŊchovŊ pro vĨrobu vĨrobkŢ z plastŢ, ģadatel Plastov§
okna, s.r.o.
Finanļn² mechanismus EHP/Norsko - Obnova kulturn²ch hodnot v are§lu z§mku Chroustovice, ģadatel
PardubickĨ kraj
PŚ²klady projektŢ - programov® obdob² 2007 - 2013:
OPĢP - Realizace energetickĨch ¼spor ZĠ Resslova Hlinsko, ģadatel MŊsto Hlinsko
OPĢP - Zateplen² objektu mateŚsk® ġkoly, ģadatel obec Rohovl§dova BŊl§

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ex-post monitoring projektu, kontrola udrģitelnosti vĨstupŢ projektu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Koordinace a administrace projektu vŢļi programu, dohled nad plnŊn²m z§vaznĨch ukazatelŢ, sestavov§n²
monitorovac²ch zpr§v a ģ§dost² o platbu.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Spolupr§ce pŚi formulaci projektov®ho z§mŊru, konzultace zamŊŚen² a obsahu projektu vŢļi programu se
spr§vcem programu, pŚ²prava a sestaven² ģ§dosti o dotaci vļetnŊ relevantn²ch povinnĨch pŚ²loh (napŚ.
zpracov§n² Studie ekonomick®ho hodnocen² projektu).

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Mgr.

Titul za jménem:
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CZ00276529DIĻ:

MŊsto Bystr®Název žadatele:

276529IĻ:

Obec nebo m.ļ§st hl.m.

Poļet zamŊstnancŢ:
Plátce DPH: Ne

9

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

velký

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed:
Telefon: 777588300

Jméno:PŚ²jmen²: JiŚinaLeinweberová

Funkce osoby: starostka mŊsta

Telefon II.:Fax:

Email: starostka@bystre.cz

Titul za:Titul pŚed:
Telefon: 461741241

Jméno:PŚ²jmen²: PetrFindejs

Funkce osoby: m²stostarosta mŊsta

Telefon II.:Fax:

Email: bystre@bystre.cz

Pruġka JiŚ²Hlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 777104121

Jméno:PŚ²jmen²: JiŚ²Pruška

Funkce osoby: vedouc² vĨstavby mŊsta

Telefon II.: 461741241Fax: 461742333

Email: stavebni@bystre.cz

Oficiální adresa:

PSĻ:

Obec:

2569 92 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. Na podkovŊ

Ļ²slo popisn®:

Kraj: Pardubický

Bystré

Okres: Svitavy

Ļ§st obce: Bystré

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.bystre.cz

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doruļen²:

PSĻ:

Obec:

2569 92 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. Na podkovŊ

Ļ²slo popisn®:

Kraj: Pardubický

Bystré

Okres: Svitavy

Ļ§st obce: Bystré

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.bystre.cz
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6. Zkušenosti žadatele

Název projektu/akce: Nájemní byty Bystré

PoŚad² reference: 003

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: MŊsto Bystr®

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: OP Infrastruktura, 3 - Zlepšování environmentální 
infrastruktury

VĨstavba nebo rekonstrukce 17 sbŊrnĨch dvorŢ, n§kup svozov®ho vozu, n§kup technologick®ho zaŚ²zen² pro
kompostovatelnĨ odpad, n§kup kontejnerŢ pro sbŊrn§ m²sta.

MŊsto Bystr® jako spoluinvestor prostŚednictv²m mikroregionu Svitavsko, budouc² vlastn²k a provozovatel stavby
SbŊrnĨ dvŢr Bystr®. Finanļn² pod²l na projektu: investice = 6 607 425,- Kļ; technika pro SD = 2 509 727,- Kļ,
projektant, inģenĨring, publicita = 839 112,-  Kļ.
ZajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace k ¼zemn²mu Ś²zen², spolupr§ce pŚi projektu pro stavebn² povolen² a vĨbŊrov®
Ś²zen², ļlen komise pŚi vĨbŊrov®m Ś²zen², pŚ²mĨ dozor pŚi realizaci SD Bystr®, kontaktn² subjekt pro TDI cel®ho
projektu.

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

Název projektu/akce: IntegrovanĨ syst®m nakl§d§n² s odpady - SbŊrn® dvory
Svitavska

PoŚad² reference: 001

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Mikroregion Svitavsko

Zdroje financování/poskytovatel dotace: St§tn² fond ģivotn²ho prostŚed² ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/2007 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 63 155 400,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Dotace z odboru financov§n² ¼zemn²ch rozpoļtŢ MF ĻR

Gener§ln² rekonstrukce 1.PP a 1.NP stravovac²ho pavilonu vļetnŊ technologie ġkoln² kuchynŊ, n§stavba 2.NP a
3.NP stravovac²ho pavilonu pro specializovan® uļebny, realizace propojovac²ho krļku mezi budovami, obnova
obvodov®ho pl§ġtŊ pavilonu pro I. stupeŔ, rekonstrukce hygienick®ho z§zem² I. a II. stupnŊ.

Hlavn² investor, zŚizovatel z§kladn² ġkoly, zajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace pro stavebn² povolen² a vĨbŊrov®
Ś²zen², zpracovatel vĨbŊrov®ho Ś²zen², vĨkon TDI pŚi realizaci, zpracovatel ģ§dost² o dotace, zpracovatel
vyhodnocov§n² dotac² v prŢbŊhu realizace, garant realizace a kontrolovanĨ subjekt finanļn²m ¼Śadem.

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

Název projektu/akce: Dokonļen² rekonstrukce a modernizace ġkolskĨch
zaŚ²zen² mŊsta Bystr®

PoŚad² reference: 002

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: MŊsto Bystr®

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo financ² ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 06/2002 - 07/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 42 039 323,00
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Gener§ln² rekonstrukce budovy sokolovny z roku 1931, rekonstrukce divadeln²ho s§lu pro 200 osob,
rekonstrukce a rozġ²Śen² sportovn²ho s§lu pro 250 osob, rekonstrukce ġaten pro 4 odd²ly kopan® a 74 fotbalistŢ.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

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

Celkové výdaje projektu/akce: 11 320 690,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: MŊsto Bystr®

Název projektu/akce: Oprava budovy ļp. 315 SOKOLOVNA v Bystr®m

Název grantu/programu: Program regenerace mŊstskĨch pam§tkovĨch rezervac²
(MPR) a mŊstskĨch pam§tkovĨch z·n

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 04/1999 - 01/2004

Hlavn² investor, vlastn²k budovy, pronaj²matel bytovĨch jednotek, zajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace pro stavebn²
povolen² a vĨbŊrov® Ś²zen², zpracovatel vĨbŊrov®ho Ś²zen², vĨkon TDI pŚi realizaci, zpracovatel ģ§dosti o dotace,
zpracovatel vyhodnocen² parametrŢ dotac², garant realizace a kontrolovanĨ subjekt finanļn²m ¼Śadem.

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

Název projektu/akce: DŢm s peļovatelskou sluģbou

PoŚad² reference: 004

Novostavba 18 bytovĨch jednotek v bytov®m domŊ, 18 malometr§ģn²ch jednotek o ploġe do 50 m2, z§zem² b.j. v
technick®m suter®nu, z§kladn² infrastruktura.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo pro m²stn² rozvoj ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/1997 - 12/1998

Celkové výdaje projektu/akce: 16 441 350,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Program podpory bydlen² MMR ĻR

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

Novostavba domu s peļovatelskou sluģbou se 24 bytovĨmi jednotkami, stŚediskem peļovatelsk® sluģby, j²delnou
a z§zem²m pro vĨdej j²del a technickĨm suter®nem pro byty a peļovatelskou sluģbu.

PoŚad² reference: 005

Hlavn² investor, vlastn²k budovy, pronaj²matel bytovĨch jednotek, ļlen obļansk®ho sdruģen² "DOMOV" -
poskytovatel peļovatelskĨch sluģeb, zajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace pro stavebn² povolen² a vĨbŊrov® Ś²zen²,
zpracovatel vĨbŊrov®ho Ś²zen², vĨkon TDI pŚi realizaci, zpracovatel ģ§dosti o dotace, zpracovatel vyhodnocen²
parametrŢ dotac², garant realizace a kontrolovanĨ subjekt finanļn²m ¼Śadem.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/1997 - 10/1997

Celkové výdaje projektu/akce: 20 252 625,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: MŊsto Bystr®

Název grantu/programu: Program vĨstavby domŢ s peļovatelskou sluģbou (UZ
040)

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MPSV ĻR a MF ĻR cestou OkĐ Svitavy
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Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Podpora rozvoje hospod§Śsky slabĨch a struktur§lnŊ
postiģenĨch regionŢ

VĨstavba parkoviġŠ, parkovac²ch a odstavnĨch st§n², pŚ²jezdov® a pŚ²stupov® komunikace k parkoviġt²m a
gener§ln² obnova veŚejnĨch prostranstv² centr§ln² ļ§sti mŊsta - MPZ.

Hlavn² investor, provozovatel parkoviġŠ, subjekt zabezpeļuj²c² ¼drģbu, zajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace pro
stavebn² povolen² a vĨbŊrov® Ś²zen², zpracovatel vĨbŊrov®ho Ś²zen², vĨkon TDI pŚi realizaci, zpracovatel ģ§dost² o
dotace, zpracovatel vyhodnocov§n² dotac² v prŢbŊhu realizace, garant realizace a kontrolovanĨ subjekt finanļn²m
¼Śadem.

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

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo pro m²stn² rozvoj ĻR

PoŚad² reference: 006

Hlavn² investor (spolupr§ce s TJ SOKOL Bystr®), zajiġtŊn² zpracov§n² dokumentace pro stavebn² povolen² a
vĨbŊrov® Ś²zen², zpracovatel vĨbŊrov®ho Ś²zen², vĨkon TDI pŚi realizaci
zpracovatel ģ§dost² o dotace, zpracovatel vyhodnocov§n² dotac² v prŢbŊhu realizace, garant realizace a
kontrolovanĨ subjekt finanļn²m ¼Śadem.

Název projektu/akce: Rekonstrukce MPZ - n§m. Na PodkovŊ v Bystr®m

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 06/2001 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 13 364 283,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: MŊsto Bystr®
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Partner projektu: Základní škola speciální Bystré

70838267IĻ:
DIĻ:

PŚ²spŊvkov§ organizacePrávní forma:

NePlátce DPH:

PŚedchoz² spolupr§ci ģadatele s partnerem projektu je moģn® shrnout do n§sleduj²ch bodŢ:
- Śeditelka ġkoly se pravidelnŊ ¼ļastn² zased§n² Zastupitelstva mŊsta a informuje o ļinnosti ġkoly
- ZĠS poŚ§d§ bŊhem roku nŊkolik sportovn²ch a kulturn²ch akc² pro veŚejnost
- ZĠS poŚ§d§ spoleļn® akce vġech ġkol na ¼zem² mŊsta, jejichģ zŚizovatelem je mŊsto, coģ vĨraznŊ pŚisp²v§ k
integraci ģ§kŢ ZĠS
- ZĠS poŚ§d§ den otevŚenĨch dveŚ² pro obļany mŊsta
- Uļitel® ZĠS se ¼ļastn² spoleļnĨch setk§n² uļitelŢ vġech ġkol na ¼zem² mŊsta
- Spolupr§ce mŊsta a ZĠS na vytvoŚen² prostoru pro ġkolu v centru mŊsta trv§ jiģ v²ce neģ 2 roky, bohuģel mŊsto
dosud nedisponuje budovou s bezbarierovĨm pŚ²stupem.

PŚedchoz² spolupr§ce partnera s ģadatelem:

1) pŚ²prava
Z§stupci Z§kladn² ġkoly speci§ln² spolupracovali pŚi zpracov§n² investiļn²ho z§mŊru a z§kladn²ho popisu
projektu, ¼ļastnili se konzultac² s projektantem pŚi zpracov§n² projektu ke stavebn²mu povolen², specifikovali
poģadavky na technologick§ zaŚ²zen² a vnitŚn² vybaven² m²stnost² 3.NP pro n§sledn® vyuģit² 3.NP osobami s
postiģen²m, spolupracovali pŚi zpracov§n² podkladŢ pro zpracov§n² ģ§dosti a pŚ²loh do ROP
2) realizace
Z§kladn² ġkola speci§ln² a Speci§lnŊ pedagogick® centrum budou bŊhem realizace spolupracovat s technickĨm
dozorem investora zejm®na zapojen²m profesn²ch zkuġenost²:
- jako konzultant-uģivatel pŚi realizaci stavebn²ch prac² prostor 3.NP - Centra pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m
- jako konzultant-uģivatel pŚi realizaci mont§ģn²ch prac² elektro, slaboproudu a rozvodŢ pro PC a audio-video
techniku v m²stnostech 3.NP - Centra pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m
- jako odbornĨ konzultant pro vnitŚn² vybaven² prostor 3.NP - Centra pro vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m
3) provoz
Z§kladn² ġkola speci§ln² a Speci§lnŊ pedagogick® centrum budou vyuģ²vat "Centrum pro vĨuku ģ§kŢ s
postiģen²m" kaģdĨ den 6 hodin. Aktivity budou c²lenŊ zamŊŚeny na z§kladn² a prvotn² vĨuku ģ§kŢ a jejich pŚ²pravu
na integraci do spoleļnosti. Bliģġ² popis pl§novanĨch ļinnost² je uveden v r§mci studie ekonomick®ho hodnocen²
projektu.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Z§kladn² ġkola speci§ln² nem§ samostatn® zkuġenosti s pŚ²pravou obdobnĨch projektŢ. V minulosti vġak jej²
z§stupci konzultaļnŊ spolupracovali pŚi rekonstrukc²ch prostor Domova na z§mku pro ZĠS a vĨstavbŊ
chr§nŊn®ho bydlen² v r§mci Domova na z§mku. Se ģadatelem spolupracovali v oblasti uģ²v§n² staveb pro
vzdŊl§v§n² osobami s postiģen²m pŚi rekonstrukci z§kladn² ġkoly v Bystr®m.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

7. Partner projektu
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Adresa:

PSĻ:

Obec:

1569 92 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Zámecká

Ļ²slo popisn®:

Kraj: Pardubický

Bystré

Okres: Svitavy

Ļ§st obce: Bystré

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.pomocnaskolaby.unet.cz

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Mgr.

Telefon: 602191229

Jméno:PŚ²jmen²: DitaBomberová

Funkce osoby: Śeditelka Z§kladn² ġkoly speci§ln²
Bystr®

Telefon II.:Fax:

Email: zssbystre@atlas.cz
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8. Harmonogram projektu

7. Realizace stavebních a veškerých souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

Název aktivity:

01.02.2009Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 30.11.2010

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn² f§ze projektuNázev aktivity:

01.10.2008Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 15.01.2011

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicityNázev aktivity:

02.02.2009Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 31.12.2010

10. PŚed§n² stavby, kolaudaceNázev aktivity:

01.11.2010Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 31.12.2010

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a mobili§ŚemNázev aktivity:

01.09.2010Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 30.11.2010

2. Zpracování stavební projektové dokumentaceNázev aktivity:

07.06.2007Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 28.02.2008

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele projektov® dokumentaceNázev aktivity:

04.05.2007Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 06.06.2007

3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele ģ§dosti do ROPNázev aktivity:

10.12.2007Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 03.01.2008

6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn² pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

Název aktivity:

01.10.2008Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 30.01.2009

4. Zpracování žádosti do ROPNázev aktivity:

04.01.2008Zaļ§tek aktivity:
Konec aktivity: 28.03.2008
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04.05.2007Datum zahájení projektu:

15.01.2011Datum ukonļen² projektu:
44,40Doba trv§n² projektu v mŊs²c²ch:
01.02.2009Datum zahájení fyzické realizace:

30.11.2010Datum ukonļen² fyzick® realizace:

Aktivity projektu jiģ byly zah§jeny realizac² vĨbŊrov®ho Ś²zen² na zpracovatele projektov® dokumentace v kvŊtnu
aģ ļervnu 2007. ZpŢsobilĨm vĨdajem v pŚ²padŊ tohoto projektu je i zpracov§n² ģ§dosti o dotaci z ROP, kde
vĨbŊrov® Ś²zen² probŊhlo koncem roku 2007. Od podpisu smlouvy o d²lo tak prob²haly veġker® pŚ²pravn® pr§ce
souvisej²c² se zpracov§n²m ģ§dosti vļetnŊ vġech povinnĨch pŚ²loh. Po pod§n² ģ§dosti o dotaci bude n§sledovat
proces schvalov§n² ģ§dosti. Pokud bude projekt schv§len ke spolufinancov§n² prostŚednictv²m ROP, ģadatel
podep²ġe smlouvu o poskytnut² dotace a stane se de facto pŚ²jemcem. Po podpisu smlouvy budou postupnŊ
vyhl§ġena vĨbŊrov§ Ś²zen², nejprve na dodavatele stavebn²ch prac², na technickĨ dozor, na vybaven²
multifunkļn²ho domu a v neposledn² ŚadŊ i na realizaci povinn® publicity. VĨbŊrov§ Ś²zen² probŊhnou v souladu
se z§konem ļ.137/2006 Sb. o veŚejnĨch zak§zk§ch, pŚ²padnŊ v souladu s Pokyny pro zad§v§n² veŚejnĨch
zak§zek v r§mci ROP SV. Pro realizaci vĨbŊrovĨch Ś²zen² je vyļlenŊno obdob² trvaj²c² 4 mŊs²ce. BezprostŚednŊ
pot® budou s v²tŊzi vĨbŊrovĨch Ś²zen² uzavŚeny smlouvy o d²lo. Dodavateli stavebn²ch prac² bude pŚed§no
staveniġtŊ a budou zah§jeny pŚ²pravn® a posl®ze i vlastn² stavebn² pr§ce v prostoru n§mŊst². Vzhledem k
velikosti stavby se pŚedpokl§d§ delġ² lhŢta vĨstavby. Stavebn² pr§ce budou realizov§ny v prŢbŊhu 2 stavebn²ch
sez·n, tedy v prŢbŊhu let 2009 aģ 2010. Ukonļen² stavebn²ch prac² je odhadov§no na Ś²jen 2010. Pot® probŊhne
kolaudace stavby a projekt bude fin§lnŊ vy¼ļtov§n i po finanļn² str§nce. Ģadatel pŚedpokl§d§ pŚedloģit celkem 9
ģ§dost² o platbu, a to v kvart§ln²ch kalend§Śn²ch cyklech spolu s etapovou monitorovac² zpr§vou. Prvn² ģ§dost o
platbu bude smŊŚov§na na duben 2009. Z§vŊreļn§ ģ§dost o platbu pak vych§z² na leden 2011.
Povinn§ publicita projektu bude plnŊna bezprostŚednŊ po podpisu smlouvy o d²lo s v²tŊznĨm dodavatelem a bude
trvat po celou dobu realizace stavebn²ch prac².

Popis ļasov® realizace:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Strana 21 z 51Ģ§dost fin§lnŊ uloģena v IS BENEFIT7 dne: 25.03.2008 13:48 Unik§tn² kl²ļ: Ï62EwPÏÏÏ1

9. Podpora de-minimis

Stav projektu: Vybr§n k podpoŚe

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Datum poskytnutí podpory: 15.05.2006

Název projektu: Ļinnost a provoz TIC v Bystr®m

Ļ§stka v Kļ: 37 000,00

Název zdroje: Pardubický kraj - dotace na provoz TIC

Stav projektu: Vybr§n k podpoŚe

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Datum poskytnutí podpory: 15.08.2005

Název projektu: Informaļn² centrum Bystr®

Ļ§stka v Kļ: 37 000,00

Název zdroje: Pardubický kraj - dotace na provoz TIC

Stav projektu: Vybr§n k podpoŚe

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Datum poskytnutí podpory: 15.06.2007

Název projektu: Rekonstrukce budovy ļp. 340 - administrativa TS

Ļ§stka v Kļ: 600 000,00

Název zdroje: Podpora realizace rozvojovĨch projektŢ obc² v
probl®movĨch mikroregionech Pardubick®ho kraje

Stav projektu: Vybr§n k podpoŚe

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Datum poskytnutí podpory: 30.03.2007

Název projektu: Komunikace o psychotropních látkách a jiných 
negativních jevech

Ļ§stka v Kļ: 10 000,00

Název zdroje: Podpora programŢ protidrogov® politiky Pardubick®ho
kraje
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10. Další podpory ve vztahu k projektu

Byla s ohledem na pŚedchoz² f§ze tohoto projektu (vļ. PŚ²pravn® f§ze) pod§na ģ§dost o podporu z jinĨch
veŚejnĨch zdrojŢ, popŚ.byla tato podpora udŊlena:

Ano

Podrobnosti o uveden® podpoŚe:
Đļelov§ dotace z rozpoļtovĨch prostŚedkŢ Pardubick®ho kraje na zpracov§n² PD pro vĨslednĨ projekt
"Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrum".
Smlouva ze dne - 12.11.2007 ; term²n vy¼ļtov§n² - 06/2008
Finanļn² objem dotace: 592.000,- Kļ

Byla s ohledem na tento projekt a jeho aktivity pod§na ģ§dost o podporu z jinĨch veŚejnĨch zdrojŢ, popŚ.
byla tato podpora udŊlena:

Ne

Podrobnosti o uveden® podpoŚe:

Je projekt doplŔkem jin®ho projektu, kterĨ jiģ byl, je ļi m§ bĨt financov§n v r§mci podpory z veŚejnĨch
zdrojŢ:

Ne

Podrobnosti o uveden® podpoŚe:
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11. Hodnoty indik§torŢ

65.20.00

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

0,00 0,07 0,07 ha Ano

65.11.03

Plocha regenerovanĨch a
revitalizovanĨch objektŢ pro
soci§ln² sluģeby a zdravotn²
p®ļi

0,00 0,00 0,00 m2 Ano

65.15.00

Plocha novĨch
regenerovanĨch a
revitalizovanĨch objektŢ ve
venkovskĨch oblastech (obc²)
celkem

0,00 788,00 788,00 m2 Ano

65.11.01

Plocha regenerovanĨch a
revitalizovanĨch objektŢ
urļenĨch pro rozvoj
vzdŊl§v§n²

0,00 0,00 0,00 m2 Ano

52.02.15

Poļet novŊ vytvoŚenĨch prac.
m²st v r§mci projektŢ na
udrģitelnĨ rozvoj venkovskĨch
oblast² (obc²)

0,00 1,00 1,00 PM Ano

65.01.00 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem

0,00 0,00 0,00 ha Ano

Kód Název indikátoru Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Rozdíl MŊrn§
jednotka Povinný PŚedpokl§dan®

datum plnŊn²:
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01.04.
07.04

VĨplnŊ otvorŢ 1 306 731,00 306 731,00 0,00 Kļ 1,18

01.04.
07.03

Podlahy a podlahové 
konstrukce

1 915 130,00 915 130,00 0,00 Kļ 3,51

01.04.
08

PŚidruģen§ stavebn² vĨroba 6 896 018,00 0,00 26,42

01.04.
08.01

Izolace proti vodŊ 1 71 016,00 71 016,00 0,00 Kļ 0,27

01.01.
05

Pasport stavby 1 35 000,00 35 000,00 0,00 Kļ 0,13

01.01.
04

Studie + dokumentace pro
¼zemn² Ś²zen²

1 153 000,00 153 000,00 0,00 Kļ 0,59

01.01.
06

Dokumentace pro vĨbŊrov®
Ś²zen²

1 26 000,00 26 000,00 0,00 Kļ 0,1

01.03 Nákup staveb 1 0,00 0,00 0

01.02 N§kup pozemkŢ (do 10 %
CZV)

1 0,00 0,00 0

01.01.
03

Zpracování žádosti do ROP 1 387 316,00 387 316,00 0,00 Kļ 1,48

01 Hlavní výdaje 25 922 174,00 850 147,00 99,31

01.04.
07.02

Đpravy povrchŢ vnŊjġ² 1 813 960,00 813 960,00 0,00 Kļ 3,12

01.01 Projektov§ dokumentace u
stavebn²ch projektŢ (do 5 %
CZV), u ostatn²ch projektŢ (do
2 % CZV)

1 286 408,00 0,00 4,93

01.01.
02

Dokumentace pro provedení 
stavby

1 359 092,00 359 092,00 0,00 Kļ 1,38

01.01.
01

Dokumentace pro stavební 
povolení

1 326 000,00 326 000,00 0,00 Kļ 1,25

01.04.
05

Vodorovné konstrukce 1 1 200 161,00 1 200 161,00 0,00 Kļ 4,6

01.04.
04

Svislé konstrukce 1 1 306 929,00 1 306 929,00 0,00 Kļ 5,01

01.04.
06

Komunikace 1 22 636,00 22 636,00 0,00 Kļ 0,09

01.04.
07.01

Đpravy povrchŢ vnitŚn² 1 750 373,00 750 373,00 0,00 Kļ 2,87

01.04.
07

Đpravy povrchŢ, podlah,
vĨplnŊ otvorŢ

2 786 194,00 0,00 Kļ 10,67

01.04.
03

Zakládání staveb 1 84 914,00 84 914,00 0,00 Kļ 0,33

01.04.
01

Všeobecné konstrukce a 
práce

518 688,00 0,00 1,99

01.04 Stavebn² a technologick§ ļ§st
stavby vļ. odstranŊn² stavby

15 406 623,00 0,00 59,02

01.04.
01.01

Autorský dozor projektanta 1 159 596,00 159 596,00 0,00 Kļ 0,61

01.04.
02

Zemní práce 1 51 611,00 51 611,00 0,00 Kļ 0,2

01.04.
01.02

Technický dozor investora 1 359 092,00 359 092,00 0,00 Kļ 1,38

Kód Název nákladu Poļet
kusŢ Cena kusu Náklad celkem Z toho

neinvestiļn² Jednotka Procento

12. Rozpoļet projektu
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01.04.
10.03

Lešení a stavební výtahy 1 107 514,00 107 514,00 0,00 Kļ 0,41

01.04.
10.02

Pror§ģen² otvorŢ 1 569 912,00 569 912,00 0,00 Kļ 2,18

01.04.
10.05

Staveniġtn² pŚesun hmot 1 157 057,00 157 057,00 0,00 Kļ 0,6

01.04.
10.04

Dokonļovac² konstrukce 1 889 410,00 889 410,00 0,00 Kļ 3,41

01.04.
10.01

Bourání konstrukcí 1 37 114,00 37 114,00 0,00 Kļ 0,14

01.04.
08.22

Elektromontáže 1 739 192,00 739 192,00 0,00 Kļ 2,83

01.04.
08.21

Mont§ģ sdŊlovac² a
zabezpeļovac² techniky

1 120 000,00 120 000,00 0,00 Kļ 0,46

01.04.
10

Ostatní konstrukce, práce a 
demolice

1 761 007,00 0,00 6,75

01.04.
09

Potrubí 1 301 977,00 301 977,00 0,00 Kļ 1,16

01.04.
12

PŚ²pojky a jin§ technick§
zaŚ²zen²

1 0,00 0,00 0

01.04.
11

ZaŚizovac² pŚedmŊty staveb 1 476 488,00 476 488,00 1,83

01.06 PoŚ²zen² strojŢ a zaŚ²zen² 1 2 224 600,00 2 224 600,00 0,00 Kļ 8,52

01.05 Z§kladn² vnitŚn² vybaven² 1 2 837 009,00 2 837 009,00 714 409,00 Kļ 10,87

01.04.
08.08

Otopn§ tŊlesa 1 331 047,00 331 047,00 0,00 Kļ 1,27

01.04.
08.07

Strojovny 1 153 640,00 153 640,00 0,00 Kļ 0,59

01.04.
08.10

Konstrukce klemp²Śsk® 1 111 396,00 111 396,00 0,00 Kļ 0,43

01.04.
08.09

Konstrukce tesaŚsk® 1 75 778,00 75 778,00 0,00 Kļ 0,29

01.04.
08.06

Kotelny 1 137 649,00 137 649,00 0,00 Kļ 0,53

01.04.
08.03

Izolace akustick® a
protiotŚesov®

1 150 247,00 150 247,00 0,00 Kļ 0,58

01.04.
08.02

Izolace tepelné 1 590 693,00 590 693,00 0,00 Kļ 2,26

01.04.
08.05

VnitŚn² vodovod 1 167 485,00 167 485,00 0,00 Kļ 0,64

01.04.
08.04

VnitŚn² kanalizace 1 74 379,00 74 379,00 0,00 Kļ 0,28

01.04.
08.17

Obklady keramické 1 738 295,00 738 295,00 0,00 Kļ 2,83

01.04.
08.16

Podlahy povlakové 1 437 772,00 437 772,00 0,00 Kļ 1,68

01.04.
08.19

Malby 1 329 120,00 329 120,00 0,00 Kļ 1,26

01.04.
08.18

N§tŊry 1 122 457,00 122 457,00 0,00 Kļ 0,47

01.04.
08.15

Kamenné dlažby 1 95 568,00 95 568,00 0,00 Kļ 0,37

01.04.
08.12

Konstrukce truhl§Śsk® 1 1 676 416,00 1 676 416,00 0,00 Kļ 6,42

01.04.
08.11

Krytiny tvrdé 1 18 660,00 18 660,00 0,00 Kļ 0,07

01.04.
08.14

Podlahy z dlaždic a obklady 1 673 303,00 673 303,00 0,00 Kļ 2,58

01.04.
08.13

Konstrukce z§meļnick® 1 81 905,00 81 905,00 0,00 Kļ 0,31
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02.04.
03.01

VĨbŊrov® Ś²zen² na zhotovitele 1 99 748,00 99 748,00 0,00 Kļ 0,38

03 ZpŢsobil® vĨdaje celkem 26 101 922,00 850 147,00 100

02.04.
02

Konzultaļn² sluģby v r§mci
Ś²zen² projektu (finanļn²,
ekonomick®, pr§vn²,
technick®)

1 0,00 0,00 0

02.04.
03

VĨdaje na realizaci
vĨbŊrovĨch Ś²zen²

99 748,00 0,00 0,38

04 NezpŢsobil® vĨdaje celkem 1 0,00 0,00 0

05 Celkové výdaje projektu 26 101 922,00 850 147,00 100

03.01 Z toho investiļn² n§klady 1 25 251 775,00 25 251 775,00 Kļ 96,74

03.02 Z toho neinvestiļn² n§klady 1 850 147,00 850 147,00 Kļ 3,26

02.04.
01

Odborn® znaleck® posudky
(napŚ. oceŔov§n² majetku)

1 0,00 0,00 0

02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 179 748,00 0,00 0,69

02.01 Výdaje na dodržení pravidel 
povinné publicity

1 80 000,00 80 000,00 0,00 Kļ 0,31

01.07 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

1 0,00 0,00 0

01.08 DPH (pokud pŚ²jemce nem§
n§rok na odpoļet DPH na
vstupu)

1 4 167 534,00 4 167 534,00 135 738,00 Kļ 15,97

02.03 VĨdaje na audit, je-li
vyģadov§n řO

1 0,00 0,00 0

02.04 Nákup služeb 99 748,00 0,00 0,38

02.02 Finanļn² vĨdaje 0,00 0,00 0

02.02.
01

Polatky za zŚ²zen² a veden²
zvl§ġtn²ho bankovn²ho
¼ļtu/pod¼ļtu

1 0,00 0,00 0
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13. PŚehled financov§n² projektu

24 144 277,00

Celkov® veŚejn® prostŚedky

- Dotace z rozpoļtu RR

- z toho EU 22 186 632,92

26 101 922,00

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Ostatní zdroje

5 101 922,00

26 101 922,00

21 000 000,00

Žadatel

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ

Vlastní podíl žadatele

- VeŚejn® prostŚedky

26 101 922,00

1 957 645,00 7,50

Celkové výdaje projektu

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

PŚ²jmy projektu
Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
Celkov® zpŢsobil® vĨdaje

26 101 922,00

26 101 922,00

0,00

0,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00 0,00

- ĐvŊry bank

92,50

85,00

100,00

PŚ²jmy zpŢsobil® 0,00

PŚ²jmy nezpŢsobil® 0,00
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14. Finanļn² pl§n

07PoŚad² ģ§dosti o platbu:
4 227 426,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.07.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

06PoŚad² ģ§dosti o platbu:
2 565 701,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.04.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

05PoŚad² ģ§dosti o platbu:
1 189 993,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.01.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

02PoŚad² ģ§dosti o platbu:
1 221 676,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.04.2009Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

01PoŚad² ģ§dosti o platbu:
787 753,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):
15.01.2009Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

04PoŚad² ģ§dosti o platbu:
1 809 307,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.10.2009Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):

03PoŚad² ģ§dosti o platbu:
1 679 471,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.07.2009Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):
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09PoŚad² ģ§dosti o platbu:
6 832 317,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.01.2011Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
786 385,95Z toho neinvestiļn² (Kļ):

08PoŚad² ģ§dosti o platbu:
3 830 633,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka k proplacen² dotace RR (Kļ):

15.10.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:
0,00Z toho neinvestiļn² (Kļ):
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15. Prioritní téma

05Ļ²slo typu ¼zem²:

Venkovsk® oblasti (jin® neģ hory, ostrovy a Ś²dce nebo velmi Ś²dce os²dlen®
oblasti)

Název typu území:

Nevztahuje seN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
00Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

Integrovan® projekty pro obnovu mŊst a venkovaNázev prioritního téma:

61

ProstŚedky z EU v Kļ: 22 186 632,92

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:
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ZpŢsob vyhl§ġen²: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

003Ļ²slo:
Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrumPŚedmŊt zak§zky:
Stavební práceDruh zad§vac²ho Ś²zen²:

19 949 544,00PŚedpokl§dan§ ļ§stka celkem bez DPH:
VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav zad§vac²ho Ś²zen²:
01.10.2008PŚedpokl§dan® datum vyhl§ġen²:
31.01.2009PŚedpokl§dan® datum ukonļen²:

Popis:

ZpŢsob vyhl§ġen²: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

001Ļ²slo:
Zpracov§n² projektov® dokumentace Multifunkļn² dŢm - kulturn² a
spoleļensk® centrum

PŚedmŊt zak§zky:

DodávkyDruh zad§vac²ho Ś²zen²:

540 000,00PŚedpokl§dan§ ļ§stka celkem bez DPH:
VĨbŊrov® Ś²zen² ukonļenoStav zad§vac²ho Ś²zen²:
04.05.2007PŚedpokl§dan® datum vyhl§ġen²:
06.06.2007PŚedpokl§dan® datum ukonļen²:

Popis:

ZpŢsob vyhl§ġen²: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

002Ļ²slo:
Zpracování žádosti do ROPPŚedmŊt zak§zky:
SlužbyDruh zad§vac²ho Ś²zen²:

387 316,00PŚedpokl§dan§ ļ§stka celkem bez DPH:
VĨbŊrov® Ś²zen² ukonļenoStav zad§vac²ho Ś²zen²:
18.12.2007PŚedpokl§dan® datum vyhl§ġen²:
03.01.2008PŚedpokl§dan® datum ukonļen²:

Popis:

16. Zad§vac² Ś²zen²
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ZpŢsob vyhl§ġen²: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

005Ļ²slo:
TechnickĨ dozor projektu Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk®
centrum

PŚedmŊt zak§zky:

SlužbyDruh zad§vac²ho Ś²zen²:

359 092,00PŚedpokl§dan§ ļ§stka celkem bez DPH:
VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav zad§vac²ho Ś²zen²:
01.10.2008PŚedpokl§dan® datum vyhl§ġen²:
31.01.2009PŚedpokl§dan® datum ukonļen²:

Popis:

ZpŢsob vyhl§ġen²: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

004Ļ²slo:
Publicita projektu Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrumPŚedmŊt zak§zky:
DodávkyDruh zad§vac²ho Ś²zen²:

80 000,00PŚedpokl§dan§ ļ§stka celkem bez DPH:
VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav zad§vac²ho Ś²zen²:
01.10.2008PŚedpokl§dan® datum vyhl§ġen²:
31.01.2009PŚedpokl§dan® datum ukonļen²:

Popis:
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Projekt Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrum nem§ negativn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti. CelĨ objekt
bude pŚ²stupnĨ prakticky vġem z§jemcŢm bez omezen². Vstup do objektu bude umoģnŊn i osob§m se sn²ģenou
schopnost² pohybu a orientace. Do vyġġ²ch podlaģ² objektu bude vstup umoģnŊn pomoc² speci§ln²ho vĨtahu.
Projekt m§ pozitivn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti ve smyslu vytv§Śen² podm²nek pro rŢzn® specifick® c²lov® skupiny,
pŚedevġ²m vġak pŚ²sluġn§ ļ§st multifunkļn²ho objektu bude umoģŔovat kvalitnŊjġ² vĨuku ģ§kŢ s postiģen²m, coģ
bude m²t vliv mj. tak® na proces jejich soci§ln² integrace. Konkr®tn² opatŚen² jsou uvedena ve studii
ekonomick®ho hodnocen² projektu a tak® v kapitole 19. ģ§dosti Benefit.

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

Projekt Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrum nem§ negativn² vliv na ģivotn² prostŚed² respektive na
udrģitelnĨ rozvoj. Vzhledem k jiģ existuj²c²mu objektu v r§mci intravil§nu mŊsta tak® nedojde k z§sahŢm, kter® by
mŊnily r§z krajiny ļi pŚirozen® reģimy v n² obsaģen®.
PŚi prov§dŊn² stavby bude doļasn® zhorġen² ģivotn²ho prostŚed² minimalizov§no t²m, ģe na stavbŊ bude pouģita
takov§ mechanizace, kter§ svĨm provozem nebude extr®mnŊ zatŊģovat okol² hlukem, exhalacemi ani praġnost².
PŚi vĨbŊru materi§lŢ pouģitĨch pro stavbu budou upŚednostŔov§ny ty materi§ly, kter® jsou ġetrn® k ģivotn²mu
prostŚed². V prŢbŊhu vlastn² realizace i ve f§zi provozn² budou veġker® odpady vznikl® v souvislosti se stavebn²mi
pracemi likvidovan® v souladu s platnou legislativou tak, aby byly splnŊny podm²nky z§kona ļ. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ. TKO bude zneġkodŔov§n v souladu s pl§nem odpadov®ho
hospod§Śstv² mŊsta.
Projekt nevyģaduje posouzen² dle z§kona ļ. 100/2001 Sb. tĨkaj²c² se vypracov§n² dokumentace pro hodnocen²
vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (EIA). D§le podle posouzen² dle z§kona ļ. 114/1992 Sb. projekt nem§ ģ§dnĨ vliv na
oblasti definovan® v r§mci soustavy Natura 2000.
Projekt je v souladu s ¼zemn²m pl§nem MŊsta Bystr®.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

17. Horizontální témata
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Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).Název:

0,00Výchozí hodnota:

haMŊrn§ jednotka:
11.03.2008Datum:

0,07Cílová hodnota:

54Ļ²slo:

PŚedmŊtem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v r§mci n²ģ dojde k vytvoŚen² 788 m2
regenerovan® podlahov® plochy urļen® pro rozġ²Śen² a zkvalitnŊn² prvkŢ obļansk® vybavenosti.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Bude projekt realizován s využitím brownfields?Název:

0,00Výchozí hodnota:

haMŊrn§ jednotka:
11.03.2008Datum:

0,07Cílová hodnota:

14Ļ²slo:

PŚedmŊtem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v r§mci n²ģ dojde k vytvoŚen² 788 m2
regenerovan® podlahov® plochy urļen® pro rozġ²Śen² a zkvalitnŊn² prvkŢ obļansk® vybavenosti.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

18. Udržitelný rozvoj

Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

PŚedmŊtem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v r§mci n²ģ dojde k vytvoŚen² 788 m2
regenerovan® podlahov® plochy urļen® pro rozġ²Śen² a zkvalitnŊn² prvkŢ obļansk® vybavenosti.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

60Ļ²slo:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

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

Název:

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

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

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

Název:

19. Rovn® pŚ²leģitosti

V r§mci vybudov§n² multifunkļn²ho domu bude v dotļen®m objektu um²stŊn vĨtah, kterĨ umoģn² vstup osob§m
se sn²ģenou schopnost² pohybu. VĨtah bude vyuģ²v§n pŚedevġ²m specifickou c²lovou skupinou - ģ§ky s
postiģen²m v r§mci ļinnosti Z§kladn² ġkoly speci§ln² a Speci§lnŊ pedagogick®ho centra ve 3.NP objektu.
V objektu multifunkļn²ho domu budou rovnŊģ um²stŊna bezbari®rov§ WC vļetnŊ dalġ²ho souvisej²c²ho
bezbari®rov®ho soci§ln² zaŚ²zen².
Realizace projektu byla pŚedbŊģnŊ konzultov§na se z§stupci Z§kladn² ġkoly speci§ln² v Bystr®m, kteŚ² projevili
z§jem o vyuģ²v§n² 3.NP vzhledem k jiģ bezm§la dvoulet®m jedn§n² s MŊĐ v Bystr®m o poskytnut² vhodnĨch
prostor. Z§kladn² ġkola speci§ln² Bystr® je partnerem ģadatele v tomto projektu. VĨstupy projektu vyhovuj²
potŚebŊ t®to c²lov® skupiny.
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro rodiļe s dŊtmi vzhledem k tomu, ģe v prostor§ch komunitn²ho centra ve
2.NP bude vytvoŚeny podm²nky pro matky s dŊtmi - moģnost spoleļn®ho ohl²d§n² dŊt² pŚi obstar§v§n² nezbytnĨch
ļinnost² ve mŊstŊ (sluģby, ¼Śady atd.).

Popis:
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PamŊtn² desky (vysvŊtluj²c² tabulky)ZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

PamŊtn² deska nahrazuj²c² informaļn² billboard bude um²stŊna na objektu multifunkļn²ho domu nejpozdŊji po
ukonļen² stavebn²ch prac² a bude splŔovat veġker® n§leģitosti dle Pravidel publicity v r§mci ROP SV. DoplŔkov§
publicita projektu bude prov§dŊna tak® prostŚednictv²m m®di², napŚ. v region§ln²m tisku a televizi formou ļl§nkŢ a
zpr§v o projektu a poskytovateli dotace. Informace o projektu budou prŢbŊģnŊ aktualizov§ny na internetovĨch
str§nk§ch mŊsta.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)ZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Vzhledem k investiļn²mu charakteru projektu a faktu, ģe celkovĨ veŚejnĨ pŚ²spŊvek na operaci pŚekroļil 500 000
EUR, bude m²sto realizace (staveniġtŊ) v prŢbŊhu realizace viditelnŊ oznaļeno informaļn²m billboardem, jenģ
bude respektovat veġker® n§leģitosti stanoven® v Pravidlech publicity v r§mci ROP SV. Tento billboard bude
nahrazen v z§vŊreļn® f§zi stavebn²ch prac² pamŊtn² deskou um²stŊnou na objektu multifunkļn²ho domu.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

20. Publicita
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21. PŚ²lohy projektu

Vyj§dŚen² bysterskĨch matek k mateŚsk®mu centruN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

VĨpoļet finanļn² mezeryN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadateleN§zev pŚ²lohy:
2Ļ²slo pŚ²lohy:
Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadatelePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Syst®m pŚevodu poloģky 01.04 rozpoļtu v aplikaci Benefit 7N§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklady o pr§vn² subjektivitŊ ģadateleN§zev pŚ²lohy:
1Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklady o pr§vn² subjektivitŊ ģadatelePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Obsahem pŚ²lohy je vĨpis z registru ekonomickĨch subjektŢ.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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PŚehled vazeb mezi vybranĨmi pŚ²lohamiN§zev pŚ²lohy:
5Ļ²slo pŚ²lohy:
PŚehled vazeb mezi vybranĨmi pŚ²lohamiPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

PodrobnĨ poloģkovĨ rozpoļet projektuN§zev pŚ²lohy:
3Ļ²slo pŚ²lohy:
PodrobnĨ poloģkovĨ rozpoļet projektuPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 35

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Studie ekonomického hodnocení projektuN§zev pŚ²lohy:
4Ļ²slo pŚ²lohy:
Studie ekonomického hodnocení projektuPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 38

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Souhlas s ohlášením stavbyN§zev pŚ²lohy:
8Ļ²slo pŚ²lohy:
Souhlas s ohlášením stavbyPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Đzemn² rozhodnut² s vyznaļen²m nabyt² pr§vn² mociN§zev pŚ²lohy:
6Ļ²slo pŚ²lohy:
Đzemn² rozhodnut² s vyznaļen²m nabyt² pr§vn² mociPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Stavebn² povolen² s vyznaļen²m nabyt² pr§vn² mociN§zev pŚ²lohy:
7Ļ²slo pŚ²lohy:
Stavebn² povolen² s vyznaļen²m nabyt² pr§vn² mociPoģadovan§

pŚ²loha:

13.03.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢN§zev pŚ²lohy:
11Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 5

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Rozhodnut² o spojen² ¼zemn²ho a stavebn²ho Ś²zen²N§zev pŚ²lohy:
9Ļ²slo pŚ²lohy:
Rozhodnut² o spojen² ¼zemn²ho a stavebn²ho Ś²zen²Poģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Projektová stavební dokumentaceN§zev pŚ²lohy:
10Ļ²slo pŚ²lohy:
Projektová stavební dokumentacePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 113

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Soulad s rozvojovými strategiemiN§zev pŚ²lohy:
14Ļ²slo pŚ²lohy:
Soulad s rozvojovými strategiemiPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²N§zev pŚ²lohy:
12Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²Poģadovan§

pŚ²loha:

11.02.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000N§zev pŚ²lohy:
13Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000Poģadovan§

pŚ²loha:

11.02.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Vymezen² brownfields, prŢmyslovĨch z·n nebo lokalit menġ²ho rozsahu s prŢmyslovĨm
vyuģit²m

N§zev pŚ²lohy:

15Ļ²slo pŚ²lohy:
Vymezen² brownfields, prŢmyslovĨch z·n nebo lokalit menġ²ho rozsahu s prŢmyslovĨm
vyuģit²m

Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o partnerstvíN§zev pŚ²lohy:
16Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o partnerstvíPoģadovan§

pŚ²loha:

21.03.2008Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet kopi²: 1

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Obsahem t®to pŚ²lohy je smlouva o partnerstv² mezi MŊstem Bystr® a Z§kladn² ġkolou speci§ln² Bystr®.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Ļestn® prohl§ġen² o podpoŚe de minimis a vnitrost§tn² region§ln² investiļn² podpoŚeN§zev pŚ²lohy:
20Ļ²slo pŚ²lohy:
Ļestn® prohl§ġen² o podpoŚe de minimis a vnitrost§tn² region§ln² investiļn² podpoŚePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad o prohl§ġen² objektu za kulturnŊ-historickou nebo technickou pam§tkuN§zev pŚ²lohy:
17Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o prohl§ġen² objektu za kulturnŊ-historickou nebo technickou pam§tkuPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Ļestn® prohl§ġen² o z§vazku nov®ho vzdŊl§vac²ho programuN§zev pŚ²lohy:
19Ļ²slo pŚ²lohy:
Ļestn® prohl§ġen² o z§vazku nov®ho vzdŊl§vac²ho programuPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Dokumentace k dokonļenĨm vĨbŊrovĨm Ś²zen²mN§zev pŚ²lohy:
22Ļ²slo pŚ²lohy:
Dokumentace k dokonļenĨm vĨbŊrovĨm Ś²zen²mPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Ļestn® prohl§ġen² o veŚejnopr§vn²m charakteru ģadatele (u Z§jmovĨch sdruģen²
pr§vnickĨch osob a NNO)

N§zev pŚ²lohy:

21Ļ²slo pŚ²lohy:
Ļestn® prohl§ġen² o veŚejnopr§vn²m charakteru ģadatele (u Z§jmovĨch sdruģen²
pr§vnickĨch osob a NNO)

Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Smlouva o zŚ²zen² zvl§ġtn²ho ¼ļtu/pod¼ļtu projektuN§zev pŚ²lohy:
23Ļ²slo pŚ²lohy:
Smlouva o zŚ²zen² zvl§ġtn²ho ¼ļtu/pod¼ļtu projektuPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet kopi²: 0

Doložena:

MAREK.BALADA@RRAPK.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn²
pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
ģ§dosti do ROP
4. Zpracování žádosti do ROP

2. Zpracování stavební projektové 
dokumentace

Datum žádosti o platbu:

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
projektov® dokumentace

2008

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zah§jen² a ukonļen² projektu:
Zah§jen² a ukonļen² projektu:

3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
ģ§dosti do ROP
4. Zpracování žádosti do ROP

2. Zpracování stavební projektové 
dokumentace

Datum žádosti o platbu:

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
projektov® dokumentace

6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn²
pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a
mobili§Śem
10. PŚed§n² stavby, kolaudace

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicity

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn²
f§ze projektu
7. Realizace stavebních a veškerých 
souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

2007

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zah§jen² a ukonļen² projektu:
Zah§jen² a ukonļen² projektu: 04.05

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zah§jen² a ukonļen² projektu:
Datum fyzick®ho zah§jen² a fyzick®ho ukonļen² projektu:

04.05.2007 15.01.2011

01.02.2009 30.11.2010
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2. Zpracování stavební projektové 
dokumentace

3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
ģ§dosti do ROP

Datum žádosti o platbu: 15.01 15.04 15.07 15.10

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
projektov® dokumentace

2010

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zah§jen² a ukonļen² projektu: 30.11

Zah§jen² a ukonļen² projektu:

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicity

7. Realizace stavebních a veškerých 
souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

10. PŚed§n² stavby, kolaudace

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a
mobili§Śem

2. Zpracování stavební projektové 
dokumentace

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
projektov® dokumentace

Datum žádosti o platbu: 15.01 15.04 15.07 15.10

3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
ģ§dosti do ROP

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn²
f§ze projektu

6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn²
pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

4. Zpracování žádosti do ROP

2009

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zah§jen² a ukonļen² projektu: 01.02

Zah§jen² a ukonļen² projektu:

7. Realizace stavebních a veškerých 
souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn²
f§ze projektu

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicity

10. PŚed§n² stavby, kolaudace

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a
mobili§Śem
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3. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
ģ§dosti do ROP
4. Zpracování žádosti do ROP

2. Zpracování stavební projektové 
dokumentace

Datum žádosti o platbu: 15.01

1. VĨbŊrov® Ś²zen² na zpracovatele
projektov® dokumentace

6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn²
pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a
mobili§Śem
10. PŚed§n² stavby, kolaudace

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicity

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn²
f§ze projektu
7. Realizace stavebních a veškerých 
souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

Fyz. zah§jen² a ukonļen² projektu:

2011

Zah§jen² a ukonļen² projektu: 15.01

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

5. PrŢbŊģnĨ monitoring realizaļn²
f§ze projektu

6. VĨbŊrov§ Ś²zen² na stavebn²
pr§ce, vybaven² objektu, publicitu,
technickĨ dozor

4. Zpracování žádosti do ROP

7. Realizace stavebních a veškerých 
souvisejících prací (technický dozor, 
autorský dozor projektanta)

10. PŚed§n² stavby, kolaudace

9. Vybaven² objektu zaŚ²zen²m a
mobili§Śem

8. PrŢbŊģn® plnŊn² povinn® publicity
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ĻESTN£ PROHLĆĠENĉ

Souhlas²m s vyuģ²v§n²m ¼dajŢ v informaļn²ch syst®mech pro ¼ļely administrace projektu podle z§kona ļ.
101/2000 Sb., o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.

Uveden® ¼daje jsou pravdiv® a ¼pln® a jsem si vŊdom/a pr§vn²ch n§sledkŢ (vļetnŊ trestnŊpr§vn²ch) v pŚ²padŊ
nepravdiv®ho prohl§ġen², vļetnŊ pŚ²padn® odpovŊdnosti za pŚestupek podle z§kona ļ. 140/1961 Sb., trestn²
z§kon, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.

PŚedloģenĨ projekt je v souladu s pŚ²sluġnou legislativou Ļesk® republiky a Evropsk® unie v oblastech ochrany
hospod§Śsk® soutŊģe, zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek, ochrany a zlepġov§n² ģivotn²ho prostŚed² a odstraŔov§n²
nerovnost² a podpory rovnopr§vnosti mezi muģi a ģenami.

Jsem se nedopustil jedn§n² z§vaģnĨm zpŢsobem odporuj²c²ho profesn² etice.

Na ¼hradu zpŢsobilĨch vĨdajŢ projektu nen² poskytnuta podpora z jin®ho finanļn²ho n§stroje Spoleļenstv² a
pokud projekt zakl§d§ veŚejnou podporu ļi je financov§n v reģimu de minimis tak® z jinĨch n§rodn²ch zdrojŢ
vļetnŊ zdrojŢ ¼zemn²ch samospr§v.

Mohu vykon§vat ļinnost, kter§ je n§pln² projektu, zejm®na s ohledem na to, ģe m§m k jej²mu vĨkonu pŚ²sluġn®
povolen², pokud je vyģadov§no, a z§roveŔ mi tato ļinnost nebyla pŚ²sluġnĨm org§nem zak§z§na.

Ke dni pod§n² ģ§dosti nen² ģadatel v ¼padku, nen² proti nŊmu vedeno insolvenļn² Ś²zen² nebo nebyl insolvenļn²
n§vrh zam²tnut pro nedostatek majetku podle z§kona ļ. 182/2006 Sb., o ¼padku a zpŢsobech jeho Śeġen²
(insolvenļn² z§kon), v platn®m znŊn²; v uplynulĨch tŚech letech nebyl na majetek dluģn²ka prohl§ġen konkurz,
nebyl pod§n n§vrh na vyrovn§n², ani nebyl n§vrh na prohl§ġen² konkurzu zam²tnut pro nedostatek majetku podle
z§kona ļ. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovn§n²; ģadatel nen² ke dni pod§n² ģ§dosti v likvidaci ani mu nen² zn§ma
skuteļnost, ģe by mŊl vstoupit do likvidace; nen² proti nŊmu nen² veden vĨkon rozhodnut² ani na nŊj nebyla
uvalena nucen§ spr§va.

Ke dni pod§n² ģ§dosti m§m vypoŚ§dan® veġker® splatn® z§vazky vŢļi org§nŢm st§tn² spr§vy a samospr§vy
(zejm®na nem§m ģ§dn® nedoplatky na zdravotn²m a soci§ln²m pojiġtŊn² a nejsem v prodlen² s plnŊn²m svĨch
daŔovĨch povinnost² - poseļk§n² s ¼hradou z§vazkŢ nebo dohoda o ¼hradŊ z§vazkŢ a jej² Ś§dn® plnŊn² se
povaģuj² za vypoŚ§dan® z§vazky).

J§ jsem se nedopustil/a, resp. mŢj statut§rn² org§n ļi ļlen statut§rn²ho org§nu, trestn®ho ļinu zpronevŊry,
trestn®ho ļinu ¼platk§Śstv² nebo trestn®ho ļinu ¼ļasti na zloļinn®m spolļen².

Na n§kup pozemku nebo stavby (jsou-li zaŚazeny do rozpoļtu projektu) nebyla v posledn²ch pŊti letech pŚed
registrac² ģ§dosti o poskytnut² dotace poskytnuta podpora z veŚejnĨch zdrojŢ a ģe jsem tento pozemek ļi stavbu
v posledn²ch pŊti letech pŚed registrac² ģ§dosti o poskytnut² dotace nevlastnil.

M§m zajiġtŊny finanļn² prostŚedky na plynul® financov§n² realizace projektu.

J§, resp. mŢj statut§rn² org§n ļi ļlen statut§rn²ho org§nu, nebyl pravomocnŊ odsouzen za trestnĨ ļin, jehoģ
skutkov§ podstata souvisela s pŚedmŊtem m® ļinnosti.
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Jako ģadatel o finanļn² podporu z ROP SV ļestnŊ prohlaġuji, ģe jsem v souladu s NaŚ²zen²m Rady (ES) ļ.
1083/2006 ze dne 11. ļervence 2006 o obecnĨch ustanoven²ch o Evropsk®m fondu pro region§ln² rozvoj,
Evropsk®m soci§ln²m fondu a Fondu soudrģnosti a o zruġen² naŚ²zen² (ES) ļ. 1260/1999 a se smŊrnic²
Evropsk®ho parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. bŚezna 2004 o koordinaci postupŢ pŚi zad§v§n² veŚejnĨch
zak§zek na stavebn² pr§ce, dod§vky a sluģby veŚejnopr§vn²m subjektem, tzn. subjektem, kterĨ:

-je zaloģenĨ nebo zŚ²zenĨ za zvl§ġtn²m ¼ļelem uspokojov§n² potŚeb obecn®ho z§jmu, kterĨ nem§ prŢmyslovou
nebo obchodn² povahu,
-m§ pr§vn² subjektivitu,
-je financov§n pŚev§ģnŊ st§tem, region§ln²mi nebo m²stn²mi org§ny nebo jinĨmi veŚejnopr§vn²mi subjekty nebo je
tŊmito org§ny Ś²zen nebo je v jeho spr§vn²m, Ś²d²c²m nebo dozorļ²m org§nu v²ce neģ polovina ļlenŢ jmenov§na
st§tem, region§ln²mi nebo m²stn²mi org§ny nebo jinĨmi veŚejnopr§vn²mi subjekty.

K majetku, kterĨ pouģije pro realizaci projektu, nen² zŚ²zeno z§stavn² pr§vo (na z§kladŊ smlouvy, rozhodnut²m
soudu nebo spr§vn²ho ¼Śadu, ze z§kona) ani tento majetek nesm² bĨt zat²ģen vĨkonem rozhodnut². VĨjimkou z
vĨġe uveden®ho z§kazu je zŚ²zen² z§stavn²ho pr§va v souvislosti s ¼vŊrem ļerpanĨm pro ¼ļely financov§n² tohoto
projektu pŚedkl§dan®ho do ROP SV.

Jm®no a pŚ²jmen² osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem
ģadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Pruġka JiŚ²

777104121

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): Ø62EwPØØØ1

NEOTVÍRAT
Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

02

2. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.

N§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo prioritn² osy:

ROP NUTS II Severovýchod

13.2

Název prioritní osy: Rozvoj mŊstskĨch a venkovskĨch oblast²

Ļ²slo oblasti podpory: 13.2.3

Název oblasti podpory: Rozvoj venkova

Název projektu: Multifunkļn² dŢm - kulturn² a spoleļensk® centrum

Název žadatele: MŊsto Bystr®

n§m. Na podkovŊ,

569 92, Bystré

Adresa žadatele:
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