Podmínky pro podání žádosti
Olomoucký kraj po schválení v Radě Olomouckého kraje dne 6. 11. 2014 usnesením
UR/52/19/2014 stanoví tyto
Podmínky
pro podání žádosti obcí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2015
1.
1.1.

Obecné podmínky
Podle těchto „Podmínek“ lze poskytnout finanční příspěvek výhradně na:
- výstavbu cyklostezky
- opravu stávající cyklostezky

Cyklostezka je pro účel těchto „Podmínek“, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz
silničních motorových vozidel, která svými parametry splňuje požadavky
pro cyklostezky uvedené v ČSN 73 6110 a je jako cyklostezka značena ve smyslu
vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
Výstavbou se pro účel těchto „Podmínek“ rozumí proces realizace nových
cyklostezek a jakýchkoliv stavebních zásahů do těchto cyklostezek, např.
rekonstrukce, přestavba atp.
Opravou se rozumí činnost dle Přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 104/1997, v úplném znění, prováděná na cyklistické stezce.
1.2.
2.

Výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 %
položkových nákladů jednotlivé stavby.
Kritéria pro návrh finančního příspěvku

Výběr projektů (staveb) a návrh výše poskytnutého příspěvku bude posouzen Komisí
pro dopravu Rady Olomouckého kraje na základě následujících kritérií:
a)

kritérium bezpečnosti
- přínos pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy
- intenzita cyklistické dopravy
- nehodovost v lokalitě

b)

kritérium ekonomické
- finanční náročnost staveb
- ekonomická vyváženost
- míra finanční spoluúčasti žadatele na realizaci projektu (stavby)

b)

další kritéria pro posouzení
- stavba je v souladu s „Územní studií rozvoje cyklistické dopravy
v Olomouckém kraji“
- přínos pro dopravní řešení místních dopravních potřeb v dané oblasti
- dokončení rozestavěné stavby

3.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

a)

Příspěvek je přísně účelový a jeho čerpání je vázáno jen na financování
stavební části stavby dle položkového rozpočtu (mimo nákladů na projektovou
dokumentaci), na kterou byl poskytnut.

b)

Příspěvek je dále účelově určen pro případ výstavby cyklostezky, a to
na úhradu části stavebních (investičních) nákladů v roce 2015 a v případě
údržby cyklostezky na úhradu části prokazatelných (neinvestičních) nákladů
na údržbu v roce 2015.

c)

Žadatel o příspěvek se podáním žádosti o příspěvek zavazuje spolufinancovat
projekt (stavbu) tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem z Olomouckého kraje
bylo finančně kryto 100 % skutečně vynaložených nákladů.

d)

V případě, že skutečně vynaložené celkové stavební náklady na výstavbu nebo
stavební náklady na opravu budou vyšší než náklady na stavbu uváděné
v dokladech předkládaných se žádostí o příspěvek, hradí toto navýšení nákladů
příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že skutečně vynaložené celkové
stavební náklady na stavbu budou nižší, bude dodržen podíl spoluúčasti
příspěvku.

e)

Poskytnutý příspěvek vede příjemce v analytické účetní evidenci podle
podmínek stanovených ve smlouvě, kterou s ním Olomoucký kraj uzavře.

f)

Přiznání příspěvku lze požádat i na stavby započaté, za podmínky
samostatného vyčíslení finančních nákladů na etapu projektu (stavby),
pro kterou se příspěvek žádá.

g)

Použití finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje i vlastních zdrojů
příjemce je stanoveno na období kalendářního roku, v němž byl příspěvek
poskytnut.

h)

Příjemce příspěvku bude realizovat stavbu v souladu s doklady předloženými
s žádostí o poskytnutí příspěvku a v souladu s předloženou dokumentací.

i)

Veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací stavby, musí být
jednoznačně vyjasněny.

j)

V žádosti bude uvedena požadovaná výše příspěvku pro rok 2015 (stanovení
výše požadovaného příspěvku), včetně vyčíslení spoluúčasti žadatele
o příspěvek na financování stavby. Současně žadatel uvede celkové
předpokládané náklady (rozpočet) na navrhovanou stavbu, včetně celkového
harmonogramu její věcné i finanční realizace.

k)

V případě víceletého projektu (stavby) se předložená žádost bude týkat výlučně
etapy stavby realizované v roce 2015. V tomto případě přiznaný příspěvek
nezakládá právo žadatele, aby pro tuto stavbu byl poskytnut příspěvek
z rozpočtu Olomouckého kraje i v dalších letech její realizace.

l)

Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany Olomouckého kraje.

m)

Příspěvek nelze použít na úhradu závazků vůči státnímu rozpočtu,
např. u plátců DPH, pokud příjemce může uplatnit odpočet DPH ve vazbě
na ekonomickou činnost podléhající dani na výstupu.

n)

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení,
státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji včetně jím
zřizovaných organizací. Pokud je obec součástí svazku obcí (mikroregionu),
nesmí mít nevypořádané závazky vůči tomuto svazku (mikroregionu) a vůči
jednotlivým obcím svazku (mikroregionu).

o)

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

4.

Náležitosti žádosti

Žadatel o příspěvek je povinen předložit žádost v požadovaném termínu, v souladu
se stanovenými podmínkami dle bodu 3 „Podmínek“. Žádost musí být podána
osobou oprávněnou ve smyslu právních předpisů jednat za žadatele.
Součástí žádosti musí být:
-

vyplněný formulář žádosti, který je přílohou těchto „Podmínek“,

-

zjednodušená projektová dokumentace, tzn. situační plán obsahující technické
parametry akce (stavby) včetně položkového rozpočtu stavby,

-

kopie stavebního povolení (stavebního ohlášení) v právní moci pro danou
stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění a ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.
a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v případech, kdy to charakter stavby vyžaduje,

-

prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků ve výši
navrhovaného podílu plánovaných stavebních nákladů při výstavbě cyklostezky
nebo nákladů na údržbu cyklostezky pro rok 2015, které spolu s požadovaným
příspěvkem z rozpočtu OK, případně jiných zdrojů pokryjí 100 % plánovaných
stavebních nákladů při výstavbě cyklostezky nebo nákladů na opravu
cyklostezky v roce 2015.

Nebude-li žádost obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, nelze ji zařadit
k dalšímu posouzení.
5.

Postup k uzavření smlouvy

Po posouzení podaných žádostí v Komisi pro dopravu Rady Olomouckého kraje
následně Rada Olomouckého kraje vybrané stavby s návrhem výše příspěvku
předloží Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

Na základě schválení zastupitelstva kraje bude žadatel vybraného projektu (stavby)
vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2015.
Ve smlouvě budou upraveny podmínky, za kterých bude příspěvek poskytnut. Výše
schváleného příspěvku je limitní. Výběr žádostí podle těchto pravidel není správním
řízením ve smyslu platné právní úpravy a proti poskytnutí příspěvku respektive
nevyhovění žádosti nelze podat opravný prostředek.
6.

Podání žádosti o příspěvek

Žádost o poskytnutí příspěvku musí být fyzicky nebo datovou schránkou
doručena na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje

do pátku 27. února 2015 do 14:00 hodin
na adresu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
Rozhodující je záznam o doručení.
Kontaktní osoby:
Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel: 585 508 309, 601 581 856, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.cz
Ing. Pavel Krupa, oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel: 585 508 484, e-mail: p.krupa@kr-olomoucky.cz
Žádosti zaslané po tomto termínu budou vyřazeny z dalšího procesu posuzování.

7.

Zúčtování poskytnutého příspěvku

Realizace stavby musí být zahájena v roce 2015, pokud se nejedná o projekt
(stavbu), u níž je poskytován příspěvek jen pro určitou etapu realizace projektu
(stavby). Postup vyúčtování poskytnutého příspěvku bude upraven ve smlouvě.

ŽÁDOST
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
na výstavbu (opravy) cyklostezek v roce 2015
1. Žadatel o příspěvek (příjemce):
IČ:

DIČ:

Sídlo :
Obec:
Ulice a číslo:

PSČ:

Číslo telefonu:

Číslo faxu:

E-mail:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Příjmení, jméno a titul statutárního zástupce:
2. Název projektu (stavby) 1):
3. Charakteristika projektu:
4. Charakter akce (neinvestiční-investiční):
5. Cíl projektu:
6. Datum zahájení - měsíc, rok:
7. Datum dokončení - měsíc, rok:
8. Celkové náklady na stavbu v tis. Kč:
9. Předpokládané náklady v r. 2015 v tis. Kč:
10. Požadovaný příspěvek pro rok 2015 v tis. Kč:
11. Další podkladové materiály

ANO / NE

12. Projektová dokumentace (zjednodušená)
13. Položkový rozpočet
14. Stavební povolení (ohlášení stavby)
15. Kontaktní osoba (jméno, příjmení):
16. Číslo telefonu:
17. Prohlášení příjemce:

E-mail:

1. Příjemce prohlašuje, že má zajištěny prostředky na úhradu vlastního podílu nákladů
souvisejících s akcí.
2. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v přiložených žádostech jsou pravdivé, a že v případě
poskytnutí příspěvku bude postupovat v souladu s „Podmínkami pro podání žádosti obcí o
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy
cyklostezek.“
3. Příjemce prohlašuje, že nemá závazky po splatnosti vůči Olomouckému kraji a vůči
organizacím zřízeným Olomouckým krajem. V případě, že je, případně byl, členem svazku
obcí nebo zájmového sdružení obcí, nemá rovněž vůči nim závazky po lhůtě splatnosti. Dále
nemá závazky vůči státnímu rozpočtu, správě sociálního zabezpečení, státním fondům a
zdravotním pojišťovnám.
Datum:
Podpis:

Razítko

Poznámka:
1)
Název projektu (stavby) by měl být co nejkratší a nejvýstižnější a ve všech podkladech přiložených
k žádosti bude uváděn název projektu (stavby) stejný.

