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Číslo operačního programu:

CZ.1.13
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ROP NUTS II Severovýchod

Číslo prioritní osy:

13.3

Název prioritní osy:

Cestovní ruch

Číslo oblasti podpory:

13.3.1

Název oblasti podpory:

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

14

Název výzvy:

14. kolo výzvy - oblast podpory 3.1.

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb.

701-704 (FZ 07/2009)

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Projekt
Název projektu:

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Název projektu anglicky:

Area activ tourism II Pod Černým lesem v Žamberku

Datum zahájení projektu:

03.08.2009

Doba trvání projektu:

47,9 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:

Datum ukončení projektu:

30.07.2013

18 548 621,00

Zakládá projekt veřejnou podporu:

Ano

Režim veřejné podpory:

Regionální investiční podpora
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Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury stávajícího sportovně- rekreačního areálu
Pod Černým lesem v Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu a na zatraktivnění areálu pro turisty a
návštěvníky s apelem na zvýšení komfortu především rodin s dětmi a přilákání mládeže k využití areálu pro
volnočasové aktivity a prodloužení turistické sezóny.
Předmětem realizace je:
zkvalitnění nabídky ubytování výstavbou nových srubových chatek apartmánového typu s celoročním provozem
vybudování nových atraktivit se zaměřením nejen na mládež - outdoorová horolezecká stěna a víceúčelové hřiště
s umělým povrchem
modernizace stávajících prvků nabídky - masážní vana, vak přírodního koupaliště v areálu aquaparku
zajištění zázemí pro návštěvníky výstavbou příjezdové komunikace a parkoviště (35 míst).
Místem realizace je areál vystupující pod značkou Areál aktivní turistiky. Investorem je Město Žamberk, které
bude aktivity projektu realizovat.

Žadatel
Validní dle ARES:

Ano

Název žadatele:

Město Žamberk

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

Validní dle UIR-ADR:

Ano

Oficiální adresa žadatele:

Masarykovo náměstí 166/, 564 01 Žamberk

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Strnadová

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon:

465670338

email:

s.strnadova@muzbk.cz
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1. Projekt
Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

Projekt má partnera:

Ne

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Ne
Ano

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

Ano

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:

Ano
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2. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ0524576093

Bartošovice v Orlických horách

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576620

Pěčín

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576671

Potštejn

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576701

Rokytnice v Orlických horách

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576727

Rybná nad Zdobnicí

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576735

Říčky v Orlických horách

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576786

Slatina nad Zdobnicí

Rychnov nad Kněžnou

CZ0534547964

Sobkovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534548049

Helvíkovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534579971

Bystřec

Ústí nad Orlicí

CZ0534579998

Čenkovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580015

Červená Voda

Ústí nad Orlicí

CZ0534580023

Česká Rybná

Ústí nad Orlicí

CZ0534580066

České Petrovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580112

Dolní Čermná

Ústí nad Orlicí

CZ0534580121

Dolní Dobrouč

Ústí nad Orlicí

CZ0534580163

Dolní Morava

Ústí nad Orlicí

CZ0534580228

Hejnice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580261

Hnátnice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580279

Horní Čermná

Ústí nad Orlicí

CZ0534580376

Jablonné nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

CZ0534580392

Jamné nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

CZ0534580422

Kameničná

Ústí nad Orlicí

CZ0534580431

Klášterec nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

CZ0534580481

Králíky

Ústí nad Orlicí

CZ0534580503

Kunvald

Ústí nad Orlicí

CZ0534580538

Letohrad

Ústí nad Orlicí

CZ0534580571

Lichkov

Ústí nad Orlicí

CZ0534580589

Líšnice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580627

Lukavice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580643

Mistrovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580651

Mladkov

Ústí nad Orlicí

CZ0534580686

Nekoř

Ústí nad Orlicí

CZ0534580724

Orličky

Ústí nad Orlicí

CZ0534580759

Pastviny

Ústí nad Orlicí
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CZ0534580767

Petrovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580775

Písečná

Ústí nad Orlicí

CZ0534580961

Sopotnice

Ústí nad Orlicí

CZ0534580996

Studené

Ústí nad Orlicí

CZ0534581038

Šedivec

Ústí nad Orlicí

CZ0534581054

Těchonín

Ústí nad Orlicí

CZ0534581119

Verměřovice

Ústí nad Orlicí

CZ0534581178

Výprachtice

Ústí nad Orlicí

CZ0534581208

Záchlumí

Ústí nad Orlicí

CZ0534581259

Žamberk

Ústí nad Orlicí

CZ0534581267

Žampach

Ústí nad Orlicí

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0534581259

Žamberk

Ústí nad Orlicí

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ053

Pardubický kraj

Místo realizace NUTS5:

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

100

Adresa místa realizace projektu:
Sportovní a rekreační areál Pod Černým lesem:
Pod Černým lesem 1024
564 01 Žamberk
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3. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Sportovní areál již dnes funguje jako vyhledávané turistické centrum aktivního odpočinku a je jedním z areálů ČR
vystupujícím pod značkou Aktivní turistiky v Česku. V současné době mohou turisté a návštěvníci využít
(částečně bezplatně) následujících nabídek služeb CR: ubytování v autokempu, areál aquaparku (tobogány,
brouzdaliště, bazén, přírodní koupaliště na řece, plážový volejbal, streetball), areál fotbalového hřiště, dětské
hřiště, tenisové kurty a hala, bowling, minigolf, půjčovna in-line a koloběžek (v návaznosti na zde začínající
cyklostezku Žamberk - Líšnice), fitnes centrum, squash, restaurace, občerstvení, diskoklub.
Žadatel hodlá realizací projektu rozšířit nabídku služeb pro širší turistickou veřejnost a návštěvníky AAT z
důvodu:
1. Dalšího zatraktivnění areálu z důvodu zvýšení návštěvnosti v sezóně, ale i v době mimo hlavní sezónu.
2. Podpoření zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu za udržení a pozdvihnutí standardu poskytovaných
služeb tak, aby AAT byl konkurenceschopným.
3. Aby v prostředí nabídek CR jeho potenciál doprovodné infrastuktury CR odpovídal stále stoupajícím
požadavkům návštěvníků a turistů.
4. Vhodného navázání a doplnění nově realizovaných projektů nejen v oblasti CR v AAT v r. 2009 (cyklostezka
Žamberk - Líšnice, půjčovna in-line, vybavení kempu, brouzdaliště, dětské hřiště, squash, fitnescentrum,
započatá výstavba zimního stadionu - víceúčelové haly).
5. Udržení trendu, který ukazuje na stálý zájem turistů o AAT a doplnění chybějícího vybavení zejména pro
rodiny s dětmi a mládež,vybudování nových atraktivit , zlepšení dopravní obslužnosti místa, zkvalitnění a zvýšení
kapacity ubytování (viz. příloha č. 4 SEH).
V souvislosti s udržením provozu areálu regionálního významu v prostředí stále rostoucích požadavků
návštěvníků na nabídku služeb a potřebu rozvoje CR je nová investice do infrastruktury CR zcela žádoucí.
Vzhledem k celkové finanční náročnosti projektu Město Žamberk využívá možnosti podání žádosti o dotaci.
Cíle projektu:
Primárním cílem projektu je obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR za účelem zvýšení počtu turistů a
návštěvníků areálu a rozšíření nabídky aktivního trávení volného času. Zvýšení úrovně poskytovaných služeb ve
stávajícím areálu a využití jeho potenciálu pro jeho další rozvoj, zejména jeho dominantní pozici v nabídce služeb
CR v regionu. Zhodnocení stávajících investic vložených do infrastruktury CR v areálu.
Konkrétními cíli projektu jsou:
1. Rozšíření a zkvalitnění základní nabídky služeb a infrastruktury CR i v době mimo hlavní sezónu. Dojde ke
zvýšení kapacity ubytování, vybudováním celkem 8 míst + 2 přistýlek ve 2 nových srubových chatkách
apartmánového typu, se sociálním zařízením, kuchyňským koutem a možností celoročního užívání.
2. Zvýšení nabídky služeb vybudováním nových atraktivit a modernizací stávající nabídky se zaměřením na
mládež, dospělé a rodiny s dětmi vybudováním cvičné outdoorové horolezecké stěny, výstavbou víceúčelového
hřiště s umělým povrchem, modernizací v současnosti nevyhovující masážní vany, modernizací vaku na řece
tvořícího přírodní koupaliště. Rozšíření nabídky atraktivit si též klade za cíl zatraktivnit areál pro mládež a využití
jejího volného času a tím předcházet patologickým jevům jako je kriminalita, užívání drog apod.
3. Rozšíření nezbytného zázemí pro návštěvníky vybudováním příjezdové komunikace a parkoviště (35 nových
parkovacích míst vč. 2 stání pro handicapované spoluobčany) a změnou systému příjezdu do areálu, která bude
mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti návštěvníků areálu, zejména dětí, případně handicapovaných
spoluobčanů.
4. Pestřejší nabídkou a kvalitou služeb přilákat do oblasti více návštěvníků a turistů i zahraničních a tím pomáhat
k ekonomickému růstu a zisku místním aktérům, podnikatelům a dalším subjektům poskytujícím návazné služby
CR (ubytování, restaurace, půjčovny, sportovní aktivity, kulturní památky, atd.) Zároveň dojde ke zkvalitnění
volnočasových aktivit pro občany města i regionu
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Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem ROP Severovýchod. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality
fyzického prostředí v důsledku celkového zkvalitnění a zatraktivnění infrastruktury CR, a to jak pro občany města,
tak pro širokou turistickou veřejnost. Nová nabídka služeb tak přispěje i k celkovému zvýšení přitažlivosti regionu
pro investice, podnikání i život obyvatel, zejména pak v souvislosti se zvýšením návštěvnosti regionu.
Cíle projektu jsou v souladu s cíli prioritní osy :Cestovní ruch, neboť realizace projektu zkvalitní a doplní stávající
potenciál o novou infrastrukturu a nabídku cestovního ruchu a celkově rozšíří spektrum služeb pro jeho další
rozvoj. Výstupy projektu podpoří v souvislosti se zvýšením návštěvnosti a prodloužením turistické sezóny
celkovou hospodářskou prosperitu a zaměstnanost regionu.
Projekt je rovněž v souladu se specifickými cíli oblasti podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a
doprovodných aktivit v oblasti CR a naplňuje hned několik oblastí zaměření podpory (aktivit):
1) Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR (zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu),
výstavba nového kvalitního ubytování - srubových chatek apartmánového typu.
2)Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR (budování nových atraktivit a modernizace stávajících
prvků), horolezecká stěna, víceúčelové hřiště, masážní vana, vak přírodního koupaliště.
3) Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit (zajištění nezbytného zázemí pro návštěvníky vč. budování
dostačujících parkovacích kapacit) výstavba příjezdové komunikace umožňující změnu systému příjezdu do
areálu pro zvýšení bezpečnosti a výstavba parkoviště vč. stání pro handicapované spoluobčany.
Z výše uvedeného vyplývá, že projekt svými aktivitami naprosto splňuje cíle programu, prioritní osy i oblasti
podpory a má všechny důležité předpoklady zmíněných cílů dosáhnout.
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Přípravná fáze zahrnuje aktivity v období cca od 08/2009 až 06/2010, které se týkají vlastní přípravy projektového
záměru v obecné rovině a přípravou podkladů pro jeho realizaci. V této fázi byl jmenován tým pro přípravnou fázi,
Rada Města Žamberka jakožto žadatel o poskytnutí dotace schválila svým usnesením č. 3897/09 podání žádosti
o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, byly vytvořeny finanční rozvahy, rozpočty a předběžný harmonogram
projektu, připravena projektová dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona - podrobný
přehled všech dokumentů je uveden v přílohách č. 5 -9, byl vybrán externí zpracovatel SEH s dlouholetou
zkušeností s obdobnými projekty, městem pak byla zpracována samotná žádost o poskytnutí dotace včetně
všech povinných příloh. Řízením projektu v přípravné fázi a řízení realizačního týmu je a bude zajišťováno
manažerem dotací města. Organizací výběrových (zadávacích) řízení bude zajišťovat žadatel vlastními silami v
souladu s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod. Výdaje vzniklé v
tomto období jsou a budou průběžně hrazeny z rozpočtu města a z pohledu způsobilosti nákladů jsou ve vztahu k
projektu zakládajícímu veřejnou podporu irelevantní. Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu. Výdaje související
s projektem budou vedeny na samostatné analytické organizaci běžného účtu investora - Města Žamberka. Tato
fáze projektu bude ukončena schválením popř. neschválením o poskytnutí dotace a případně sepsáním smlouvy
o poskytnutí dotace na uvedený projekt.
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Popis aktivit v realizační fázi projektu:
V realizační fázi projektu, pokud dojde k doporučení financování z ROP NUTS II Severovýchod, budou probíhat
jednotlivé aktivity souběžně, a to v období cca od 07/2010 do 12/2013 (podrobněji záložka Harmonogram
projektu).
Jelikož realizace projektu je rozfázována do období cca 3,5 roku organizace zadávacích řízení bude probíhat dle
plánu zahájení fyzické realizace jednotlivých částí projektu, po ukončení zadávacího řízení výběrem dodavatele
nastane fyzické zahájení jednotlivých částí projektu (viz. Harmonogram). Jednotlivé aktivity budou plněny
vybranými dodavateli, nebude se jednat o generální zakázku, a to vzhledem k technickým specifikům jednotlivých
částí projektu (srubové chatky, horolezecká stěna, masážní vana, vakový jez na řece, příjezdová komunikace a
parkoviště).
Z důvodu provozu stávajícího areálu, kdy hlavní sezóna trvá od června do srpna, je plánována stavební aktivita
mimo toto období, aby nedošlo k narušení trávení volného času návštěvníků areálu. Se stavebními pracemi
budou současně probíhat návazné aktivity jako je technický a autorský dozor, pravidelné kontrolní dny. Budou
plněny povinné i vlastní způsoby publicity projektu (viz. záložka Publicita). Po celou dobu realizační fáze bude
zajištěn management realizační fáze projektu, management ROP a řízení realizačního týmu zajištěné
projektovým manažerem.
Veškeré výdaje vzniklé v této fázi projektu budou investorem financovány z rozpočtu města, s dílčím vyúčtováním
způsobilých výdajů z dotace ROP. Způsobilé výdaje projektu budou dle stanovené výše dotace (40%) v
návaznosti na předložené doklady a žádost o proplacení investorovi zpětně uhrazeny.
Při ukončení této fáze projektu bude předloženo společně se Závěrečnou monitorovací zprávou závěrečné
vyúčtování výdajů a finanční ukončení celého projektu, taktéž by mělo dojít k fyzickému předání jednotlivých
výstupů projektu a jejich případná kolaudace.
S ukončením fyzické realizace jednotlivých částí projektu bude připravováno zahájení jejich provozu.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Ukončením projektu po všech stránkách (fyzické - předání díla investorovi ze strany všech dodavatelů, finanční odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování projektu včetně zápisu do evidence majetku investora)
bude zahájen provoz výstupů projektu. Fáze provozní se kryje s obdobím povinné udržitelnosti projektu dle
metodiky ROP NUTS II Severovýchod, která činí 5 let. Na začátku této fáze bude vybrán provozovatel a správce
Areálu aktivní turistiky, ve spolupráci s ním pak bude město zajišťovat provoz areálu a udržitelnost projektu.
Pojištění výstupu projektu a financování provozních nákladů a investic souvisejících s provozem výsledků
projektu bude zajištěno z rozpočtu města. Bude prováděna údržba, úklid a běžné záruční či pozáruční opravy.
Dále bude probíhat průběžná propagace nabídky Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku.
Souběžně s těmito aktivitami bude zajištěn management ROP a management projektu v provozní fázi
zajišťovaný projektovým manažerem města (zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, závěrečné
zpracování a vyhodnocení provozu projektu, administrativa a účetní evidence, vedení archivu projektu) a to v
součinnosti s provozovatelem a správcem areálu na základě vzájemné dohody.
Připravenost projektu k realizaci:
Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku je připravován od srpna 2009, kdy vedení města
navrhlo realizovat projekt jako plynulé pokračování a navázání na úspěšně realizovaný projekt Areál aktivní
turistiky Pod Černým lesem v Žamberku (z ROP NUTS II Severovýchod v prioritní ose 3. Cestovní ruch), který
tvoří první etapu modernizace a rozvoje služeb a nabídky atraktivit cestovního ruchu v areálu, jednalo se o
výstavbu 2 srubových chatek s celoročním provozem, velkokapacitní veřejné dětské hřiště, vyhřívané
brouzdaliště a dovybavení půjčovny o in-line obuv. Vlastní rozsah projektu prodělal v průběhu přípravné fáze ve
vztahu k původnímu mnohem rozsáhlejšímu záměru a jeho celkovým nákladům významné změny, po četných
konzultacích jak s pracovníky Úřadu Regionální rady v Pardubicích tak s odborem cestovního ruchu Krajského
úřadu Pardubického kraje dostal projekt konečnou podobu. V současné době jsou na všechny části projektu
zpracovány potřebné projektové dokumentace či technické parametry pro výběr zhotovitele a jsou vydána
patřičná povolení v souladu se stavebním zákonem, podrobný přehled dokumentů a povolení je přílohou (č. 5 - 9)
této žádosti. Veškeré pozemkové/stavební parcely dotčené realizací projektu jsou ve vlastnictví žadatele. Tudíž
lze provést VŘ na zhotovitele jednotlivých částí. V průběhu přípravy projektu byl sestaven realizační tým projektu
tvořený ze zástupců strany žadatele a investora Města Žamberka, správce a provozovatele kempu a aquaparku,
dodavatelů dílčích zakázek, kteří mají s řízením a realizací obdobných projektů značné zkušenosti, z velké části i
z předcházejícího projektu Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku. Každý člen týmu má přesně
definovánu funkci, úkoly a odpovědnosti dle dílčích fází projektu. Projekt je promyšlen jak po stránce technické,
organizační a finanční, tak časové (přípravná, investiční a provozní fáze) a vychází ze zkušeností s provozem
stávajícího areálu.
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Vazba na jiné aktivity a projekty:
Projekt Areálu aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku má přímou návaznost na další projekty a aktivity
v blízkém okolí v oblasti služeb CR. Za všechny lze jmenovat např. cyklostezku Žamberk - Líšnice, která začíná
na konci areálu, dále cyklostezka Žamberk - Letohrad (s návazností na Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí),
započatá výstavba zimního stadionu - víceúčelové haly přímo v tomto sportovním areálu (investor Město
Žamberk), nově otevřené fitcentrum, squash, wellness také v areálu (soukromý investor), Výletní okruh městem
Žamberk, naučné a turistické stezky v Přírodním parku Orlice. V blízkém okolí pak rekreační a turistická oblast
Pastvinské přehrady, Zemské Brány, linie pohraničních opevnění a i v zimním období díky celoročnímu provozu
tenisové haly, srubových chatek, restaurace Babeta, Bowling baru, fitcentra návaznost na areály zimních sportů v
Říčkách, Čenkovicích, Bartošovicích atd.
Projekt je zcela v souladu se Strategickým plánem Města Žamberk z r. 2007, jak je uvedeno v příloze č. 13
Soulad s rozvojovými strategiemi a v příloze č. 4 SEH, kde je podrobě popsán soulad s tímto plánem v oblasti
"Podpora cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví".
Aktivity projektu zároveň rozvíjí navrhovaný a podporovaný produkt "Aktivní turistika, sport, zimní a letní
dovolená" v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy z r. 2003, kde
naplňuje z tohoto dokumentu požadavek na budování a revitalizaci turistické infrastruktury pro různé cílové
skupiny.
Jak je uvedeno v příloze č. 13 Soulad s rozvojovými strategiemi, obsah projektu naplňuje specifický cíl
dokumentu Program rozvoje Pardubického kraje z r. 2006 a to "Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cestovního
ruchu", jakožto jednoho z problémových okruhů Pardubického kraje.
Projekt přispěje k vytvoření základní a doplňkové infrastruktury CR, a plně zapadá do strategií a koncepcí rozvoje
CR na úrovni města, kraje, regionu i státu.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 28.01.2010 16:56 Unikátní klíč: 12xUcPØØØ1

Strana 9 z 71

Finální verze žádosti (ROP-IP)

4. Personální zajištění projektu
Pořadí člena týmu:

001

Titul před jménem:
Příjmení:

Dytrt

Jméno:

Jiří

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

hlavní zástupce investora

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

starosta města

Zapojení člena při přípravě projektu:
Hlavní zodpovědnost za investora a samosprávu města, za soulad strategií rozvoje města, podpora projektu s
dlouhodobým rozpočtovým výhledem a s usnesením zastupitelstva města, vyjednává podmínky pro realizaci
projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Hlavní zodpovědnost za investora a jeho rozhodování v realizační fázi s cílem úspěšné realizace projektu dle
předpokládaného plánu projektu a v souladu s usnesením zastupitelstva města, dohled na probíhající aktivity a
ne jejich plnění dle záměru popsaného v žádosti, publicita realizovaného projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Hlavní zodpovědnost za investora za udržitelnost a provoz v intencích předpokládaného plánu projektu a v
souladu s usnesením zastupitelstva města.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů z českých i externích dotačních programů
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Pořadí člena týmu:

002

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Strnad

Jméno:

Ryan

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

zástupce investora

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

2. místostarosta města

Zapojení člena při přípravě projektu:
Spolupráce při formulaci rozsahu a cílů projektu, odpovědnost za obsahovou náplň projektu a nastavení
podmínek realizace, provozu a propagace, včetně zajištění financování projektu, vyjednává podmínky pro
realizaci projektu, dohled nad přípravou zadávacích řízení, koordinace a kontrola činností souvisejících se
získáváním finančních prostředků v rámci státních dotací a fondů EU, zajišťuje finanční prostředky.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Pomoc projektovému manažerovi v technické a organizační stránce řízení, kontrola plnění harmonogramu,
dohled nad realizací projektu, zadávacími řízeními, jednání s dodavateli projektu, odpovědnost za uzavírání
smluv s dodavateli a dodržování závazků dle smluv, doporučuje proplacení faktur po kontrole věcné správnosti,
řízení financování, kontroluje plnění rozpočtu a odpovídá za konenčé vyúčtování projektu, zajištění publicity
realizovaného projektu, dohled a spolupráce při propagaci projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zodpovědnost za koordinaci projektu, financování a zajištění provozu a udržitelnosti projektu, propagace nové
nabídky a publicita projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů ( MF, grantová
schémata Pardubického kraje, ROP NUTS II SV, OPŽP, IOP, OP LZZ aj.)
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Pořadí člena týmu:

003

Titul před jménem:

Mgr.

Příjmení:

Strnadová

Jméno:

Šárka

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

projektový manažer

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

manažer dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:
Hlavní odpovědnost, příprava projektu, řízení přípravného týmu, komunikace mezi jednotlivými členy týmu,
koordinace projekčních prací a získání podkladů pro dokumentaci žádosti ROP, spolupráce při nastavení
podmínek realizace, provozu a propagace, poskytnutí technických podkladů za investora pro žádost, zpracování
žádosti ROP, odpovědnost za dodržení harmonogramu, jednání s partnery projektu, vedení archivu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Technické a organizační řízení, řízení realizačního týmu, koordinace dodavatelů, hlavní zodpovědnost investora
za dodržení technických parametrů a závazků vyplývajících ze smlouvy, odpovědnost za naplnění rozpočtu a
harmonogramu projektu, vedení archivu projektu, kontrola všech finančních toků spojených s realizací projektu,
zajišťuje komunikaci s Úřadem Reg. rady, zpracovává MZ a ŽOP, zajišťuje publicitu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Výpomoc při řízení projektu z hlediska zachování kontinuity , technické a organizační řízení, zodpovědnost za
dodržení technických parametrů, kontrola provozu, vedení archivu projektu, kontrola dodržení závazků
vyplývajících ze smlouvy, publicita a propagace projektu, udržitelnost projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů (IOP, OP LZZ,
OPŽP, ROP NUTS II SV, grantové programy Pardubického kraje aj.), certifikát Projektový manažer ESF.
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Pořadí člena týmu:

004

Titul před jménem:
Příjmení:

Vlček

Jméno:

Jan

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

zpracovatel SEH

Název organizace:

Redea Žamberk s.r.o.

Funkce v rámci organizace:

projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:
Zpracování Studie ekonomického hodnocení projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Nezapojen.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s přípravou a řízením projektů spolufinancovaných z EU fondů ( ROP, SFDI, SFŽP, ESF).
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Pořadí člena týmu:

005

Titul před jménem:
Příjmení:

Kulhánek

Jméno:

Jan

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

správce a provozovatel

Název organizace:

fyzická osoba podnikající

Funkce v rámci organizace:

stávající provozovatel areálu

Zapojení člena při přípravě projektu:
Spolupráce při zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci vč. rozpočtů, poskytnutí informací o stávajícím a
plánovaném provozu, technických údajů, spolupráce na nastavení technického, organizačního a finančního
mocelu provozu, spolupráce při obsahové náplni projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Technická a organizační řízení a příprava pro zahájení provozu výsledků projektu, úzká komunikace s
managementem projektu vevěci dozoru provádění a přejímky děl od zhotovitelů, řešení problémů sovisejících s
realizací projektu, příprava a spolupráce v oblasti publicity projektu a základní propagace.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zajištění provozu výsledků projektu, případné dovybavení areálu nutné pro provoz nové nabídky areálu,
technické zajištění provozu (běžná údržba a opravy), koordinace při realizaci větších oprav, koordinace s
městem, publicita projektu, průběžná propagace nabídky areálu a pořádání akcí.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobé zkušenosti s provozem koupaliště, autokempu a navazujících objektů a služeb, řízení marketingu a
propagace stávajícího městského areálu Pod Černým lesem, partner nadregionálního projektu cestovního ruchu
SROP "Aktivní turistika v Česku" - jeden z areálů aktivní turistiky.
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Pořadí člena týmu:

006

Titul před jménem:
Příjmení:

Malinová

Jméno:

Iva

Titul za jménem:

DiS.

Funkce v rámci projektového týmu:

manažer výběrových řízení

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

samostatný referent majetku města

Zapojení člena při přípravě projektu:
Organizace zadávacích řízení podle zákona a podmínek ROP NUTS II SV.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Organizace zadávacích řízení podle zákona a podmínek ROP NUTS II SV. Evidence výsledků projektu z
hlediska majetku města.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti s přípravou a organizací zadávacích řízení v rámci realizace projektů z českých i externích dotačních
programů (ROP, OPŽP).
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Pořadí člena týmu:

007

Titul před jménem:
Příjmení:

Charfreitag

Jméno:

Robert

Titul za jménem:

DiS.

Funkce v rámci projektového týmu:

ekonom

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

odborný referent finančního odboru, správce rozpočtu

Zapojení člena při přípravě projektu:
Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci po ekonomické stránce (poskytnutí informací pro zpracování finanční
analýzy a způsob financování, oddělená účetní evidence projektu, informace o čerpání podpory de minimis a o
finančním zdraví žadatele), promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Vedení oddělené účetní evidence na zvkláštním účtu projektu, rozhodování o způsobu zaúčtování příjmů a
výdajů projektu, proplácení faktur, účetní výkazy a informace pro MZ a ŽOP a o souběhu dotací, promítnutí
projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Vedení oddělené účetní evidence, udržení vyrovnaného ekonomického provozu, finanční udržitelnost, tvorba
fondu oprav a zajištění financování oprav a obnov částí po skončení fyzické životnosti, pojištění, informace pro
MZ.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s vedením ekonomiky města a financováním projektů, na které byly poskytnuty externí
dotace.
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Pořadí člena týmu:

008

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Šmok

Jméno:

Jiří

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

manažer pro projekt

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování a současně
investičního odboru

Zapojení člena při přípravě projektu:
Spolupráce při poskytnutí informací o technických parametrech, projektových dokumentací a dokladech
stavebního úřadu a dalších orgánů, organizace výběrových řízení, jednání s dodavateli.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Hlavní zodpovědnost za dodržení technických parametrů, hlavní spolupráce za investora s autorským a
technickým dozorem, s dodavateli, zaevidování pořízeného majetku, kolaudace a pojištění.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Evidence majetku a sledování podmínky nepředisponování třetím osobám (vyjma správcovství a provozu),
pojištění, organizační zajištění údržby a obnovy majetku.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s realizací a následným provozem velkých investičních projektů města, včetně projektu
spolufinancovaných externími dotacemi.
Pořadí člena týmu:

009

Titul před jménem:

Mgr.

Příjmení:

Strnadová

Jméno:

Šárka

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

manažer propagace

Název organizace:

Město Žamberk

Funkce v rámci organizace:

manažer dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:
Nezapojen.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zajištění realizace a kontrola a dodržování pravidel povinné publicity ROP, zajištění propagace projektu (úvodní
základní propagační kampaň dle zadání ivestora).
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zajištění průběžné propagace nové nabídky, publicita projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých iexterních dotačních programů (IOP, OP LZZ,
OPŽP, ROP NUTS II SV,grantové programy Pardubického kraje aj.), certifikát Projektovýmanažer ESF.
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Pořadí člena týmu:

010

Titul před jménem:
Příjmení:

vítěz VŘ

Jméno:

A

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

technický dozor stavby

Název organizace:

dle vítěze VŘ

Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Nezapojen
Zapojení člena při realizaci projektu:
Technický dozor realizace stavby, kontrola a odsouhlasení jednotlivých položek prací s finančním plněním, až po
získání platného kolaudačního rozhodnutí.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Je zde reálný předpoklad, že technický dozor bude mít předcházející zkušenosti s relevantními projekty.
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5. Žadatel projektu
Validní dle ARES:

Ano

Název žadatele:

Město Žamberk

IČ:

00279846

DIČ:

CZ00279846

Právní forma:

Obec nebo m.část hl.m.

Plátce DPH:

Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k
aktivitám projektu:

Ano

Žadatel splňuje definici MSP:

Ne

Počet zaměstnanců:
Typ podniku:

velký

Typ žadatele:

Obec

Statutární zástupci:
Příjmení:

Jméno:

Dytrt

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: starosta města

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

starosta@muzbk.cz

Příjmení:

Strnad

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Funkce osoby: místostarosta města

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

Jiří
465670301

Ryan
465670302

2.mistostarosta.strnad@muzbk.cz

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Strnadová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Funkce osoby: manažer projektu

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

Šárka
465670338

s.strnadova@muzbk.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Strnadová Šárka
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Oficiální adresa:
Validní dle UIR-ADR:

Ano

Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Žamberk

Část obce:

Žamberk

Ulice:

Masarykovo náměstí

Městská část:
PSČ:

564 01

Číslo popisné:

WWW:

www.zamberk.cz

Číslo orientační:

166

Adresa pro doručení:
Validní dle UIR-ADR:

Ano

Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Žamberk

Část obce:

Žamberk

Ulice:

Masarykovo náměstí

Městská část:
PSČ:

564 01

Číslo popisné:

WWW:

www.zamberk.cz

166

Číslo orientační:
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6. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:

001

Název projektu/akce:

Realizace infrastruktury a komunikací v Orlických
kasárnách

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Město Žamberk

Celkové výdaje projektu/akce:

4 896 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

01/06-06/07

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Evropský fond pro regionální rozvoj (Ministerstvo
průmyslu a och

Název grantu/programu:

Operační program průmysl a podnikání

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Obsahem projektu bylo vybudování páteřní vnitřní komunikace v rpůmyslové zóně (bývalých vojenských
kasárnách) a rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrorozvody, plynová přípojka, současně
byla opravena i vjezdová část příjezdové komunikace do podnikatelské zóny). Výstupem byla nová obslužná
komunikace pro podnikatelské subjekty hospodařící v průmyslové zóně. Cílem je podpora a rozvoj dalších
podnikatelských záměrů v tomto území.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel realizoval projekt ve spolupráci s agenturou Czechinvest, regionální pobočkou Pardubice, která je
organizací sloužící podnikatelům a na podporu jejich podnikání a rozvoje investic. V průběhu přípravných prací
se spolupráce týkala přípravy žádosti a príloh. V průběhu realizace a po dokončení žadatel samostatně
předkládá monitorovací zprávy o dodržení podmínek udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:

002

Název projektu/akce:

Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Město Žamberk

Celkové výdaje projektu/akce:

7 042 133,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

08/07-02/10

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada regionu soudržnosti SV, EU

Název grantu/programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt je zaměřen na dovybavení a zatraktivnění stávajícícho sportovně - rekreačního areálu Pod Černým lesem
v Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu. Obsahem projektu byla výstavba 2 nových
apartmánových srubových chat s celoročním provozem, včetně bezbariérového řešení, vybudování kvalitního
velkokapacitního veřejně přístupného dětského hřiště a výstavba dětského bazénku - brouzdaliště v areálu
koupaliště a rozšíření půjčovny sportovního vybavení o in-line obuv ve vazbě na cyklostezky v okolí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel realizoval projekt vlastními silami ve spolupráci s partnerem projektu, se zapojením do všech fází
projektu. V přípravné fázi žadatel zajistil organizaci přípravy projektu, vlastní vypracování žádosti o dotaci
provedla externí specializovaná firma v těsné spolupráci se žadatelem. V realizační fázi vedl realizaci samotné
investiční akce včetně administrace a plnění povinnosti příjemce dotace vůči poskytovateli (Regionální rady).
Realizační fáze projektu bude ukončena v únoru 2010 a po té bude žadatel řídit a odpovídat za provozní fázi
projektu včetně oprav a údržby výstupů investice v těsné spolupráci s partnerem projektu.
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Pořadí reference:

003

Název projektu/akce:

Cyklostezka Žamberk - Líšnice

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Město Žamberk

Celkové výdaje projektu/akce:

8 331 391,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

11/07 - 12/09

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada regionu soudržnosti SV, EU

Název grantu/programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Předmětem projektu bylo vybudování cyklostezky propojující město Žamberk s blízkou obcí Líšnice, tedy sídla
mezi kterými dochází k pravidelnému dojíždění do práce, škol a za zábavou. Získalo se tak bezpečné spojení pro
cyklisty a pro spádové území s 18 tis. obyvateli, mimo nebezpečnou a velmi frekventovanou silnici I. třídy I/11
Pod Černým lesem. Byla vybudována cyklostezka o délce 1,3 km a šířce 3 m. Začátek cyklostezky navazuje na
areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku a nabízí tak další možnost sportovního vyžití pro
návštěvníky celého areálu a přispívá tak k atraktivnosti celé lokality.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel realizoval projekt vlastními silami. V přípravné fázi žadatel zajistil organizaci přípravy, žádost o dotaci
byla zpracována specializovanou externí firmou v úzké spolupráci s městem. V realizační fázi vedl žadatel
realizaci samotné investiční akce též ve spolupráci s externí firmou. Projekt byl zdárně zakončen v r. 2009 a byl
zahájen provoz cyklostezky, která je hojně využívána. V provozní fázi bude žadatel zajišťovat opravu a údržbu
výstupů investice.
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7. Partner projektu
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8. Harmonogram projektu
Název aktivity:

Projednání přípravy a schválení podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

26.11.2009

Název aktivity:

Průzkum trhu a oslovení dodavatelů na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

25.01.2010

Název aktivity:

Zpracování projektových a technických dokumentací na jednotlivé kativity
projektu

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

25.01.2010

Název aktivity:

Vydání odpovídajících rozhodnutí dle stavebního zákona

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

29.01.2010

Název aktivity:

Výběr zpracovatele SEH

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

26.11.2009

Název aktivity:

Management přípravné fáze projektu

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

30.06.2010

Název aktivity:

Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod

Začátek aktivity:

03.08.2009

Konec aktivity:

29.01.2010

Název aktivity:

Zadávací - výběrová řízení na jednotlivé aktivity projektu - zde uveden
souhrnný časový úsek, konkrétní data k jednotlivým výběrovým řízením
jsou uvedena v záložce Výběrová řízení

Začátek aktivity:

29.12.2009

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Management projektu a management ROP v realizační fázi projektu

Začátek aktivity:

01.07.2010

Konec aktivity:

30.07.2013
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Název aktivity:

Zajištění povinné publicity - billboard

Začátek aktivity:

01.07.2010

Konec aktivity:

15.09.2010

Název aktivity:

Autorský dozor - dle jednotlivých aktivit projektu

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Technický dozor

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

30.07.2013

Název aktivity:

Plnění publicity - informace na webových stránkách města

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

30.07.2013

Název aktivity:

Modernizace masážní vany se uskuteční buď v podzimním období r. 2010
nebo jarním období r. 2011

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

31.05.2011

Název aktivity:

Modernizace vaku na řece tvořícího přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou - fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím Labe.

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

31.10.2011

Název aktivity:

Výstavba víceúčelového hřiště - harmonogram počítá s velkou časovou
rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení
výstavby ve hlavní sezóně areálu

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

31.10.2011

Název aktivity:

Zahájení fyzické realizace celého projektu

Začátek aktivity:

01.09.2010

Konec aktivity:

29.10.2010

Název aktivity:

Výstavba horolezecké stěny - harmonogram počítá s velkou časovou
rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení
výstavby ve hlavní sezóně areálu

Začátek aktivity:

01.03.2011

Konec aktivity:

31.05.2012
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Název aktivity:

Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně areálu

Začátek aktivity:

01.03.2011

Konec aktivity:

31.10.2012

Název aktivity:

Výstavba srubových chatek - harmonogram počítá s velkou časovou
rezervou na realizaci z důvodu plánovaného případného přerušení
výstavby ve hlavní sezóně areálu

Začátek aktivity:

03.09.2012

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Výroba propagačního letáku v rámci publicity

Začátek aktivity:

01.03.2013

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Zajištění povinné publicity - pamětní deska

Začátek aktivity:

01.04.2013

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Ukončení fyzické realizace celého projektu

Začátek aktivity:

01.04.2013

Konec aktivity:

31.05.2013

Název aktivity:

Zahájení provozu projektu jako celku (jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)

Začátek aktivity:

31.05.2013

Konec aktivity:

28.06.2013
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Datum zahájení projektu:

03.08.2009

Datum ukončení projektu:

30.07.2013

Doba trvání projektu v měsících:

47,90

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

01.09.2010

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

31.05.2013

Popis časové realizace:
Zahájení realizace projektu je stanoveno k 08/2009, kdy začala přípravná fáze projektu , jejímž cílem je
zpracování projektu, žádosti o poskytnutí dotace a příprava zadávacích řízení pro části projektu, které mají
naplánováno zahájení výstavby na rok 2010, tak aby po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ROP mohla být
zahájena fyzická realizace projektu (09/2010). Fyzické ukončení projektu je stanoveno na 05/2013, s tím že
realizace jednotlivých stavebních aktivit projektu je rozfázována do 6 základních částí v průběhu cca 3,5 roku
(viz. aktivity), přičemž vzhledem ke stávajícímu provozu areálu (hlavní sezóna 06-08) jsou v harmonogramu
plánovány stavební práce mimo toto období, popř. budou stavební práce přerušeny, aby nedocházelo k narušení
trávení volného času návštěvníků. Jednotlivé aktivity budou ukončeny fyzickým předáním výstupů projektu a
jejich případnou kolaudací dle stavebního zákona do 05/2013.
Souběžně s technickými realizacemi dílčích částí projektu budou probíhat autorský a technický dozor. V době
realizace projektu je počítáno s plněním požadavků na dodržení pravidel publicity a propagační kampaň (viz.
aktivity). Závěrečné vyhodnocení je plánováno na období 05 - 07/2013.
Vyúčtování projektu je plánováno v 5 platbách, a to vždy k ukončení realizace jednotlivých aktivit projektu.
Finanční ukončení projektu se předpokládá do 30.7.2013.
Souběžně s realizační fází bude probíhat příprava provozu projektu a postupné zahájení provozu dílčích částí
projektu. Zahájení kompletního provozu všech výstupů projektu, včetně jeho úvodní propagační kampaně a jeho
provozní fáze se předpokládá od 07/2013. Po 15 letech provozu výstupů projektu se vzhledem k jeho životnosti
(cca 20 let) předpokládá příprava nové koncepce modernizace a rozvoje areálu, kterou přinesou nové trendy a
dožívající technologie.
Po celou dobu přípravy, realizace a provozu projektu bude žadatel zajišťovat management projektu a
management ROP.
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů
Kód

Název indikátoru

Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl

Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:

07.02.01

Počet nově vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny muži

0,00

0,00

0,00

PM

07.02.02

Počet nově vytvořených pracovních
míst pro znevýhodněné skupiny ženy

0,00

0,00

0,00

PM

07.42.70

Počet zapojených partnerů

0,00

0,00

0,00

Počet

52.01.01

Počet nově vytvořených pracovních
míst pro muže

0,00

0,00

0,00

PM - muži

52.01.02

Počet nově vytvořených pracovních
míst pro ženy

0,00

0,00

0,00

PM - ženy

52.02.12

Počet nově vytvořených pracovních
míst v rámci projektů na rozvoj
cestovního ruchu

0,00

0,00

0,00

PM

61.01.10

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

0,00

0,00

0,00

km

63.01.00

Počet nově vybudovaných nebo
zrekonstruovaných lůžek celkem

0,00

8,00

8,00

Počet

63.21.11

Přírůstek tržeb subjektů, které
získaly podporu

0,00

0,00

0,00

%

63.22.00

Počet zrekonstruovaných
památkových objektů

0,00

0,00

0,00

počet objektů

63.25.10

Počet nových a zrekonstruovaných
sportovně rekreačních zařízení
celkem

0,00

1,00

1,00

Počet

02.12.2013

63.31.12

Počet nově vybudovaných atraktivit
CR

0,00

2,00

2,00

Počet

02.12.2013

63.31.13

Délka nově vybudovaných
turistických tras

0,00

0,00

0,00

km

63.31.14

Vybudování nového přístupu
k atraktivitě CR nebo vybudování
nové parkovací kapacity ve
středisku CR

0,00

35,00

35,00

Počet
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12. Udržitelný rozvoj
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
Číslo:

55

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Cíl projektu směřuje k posílení CR, založené na aktivní trávení volného času v přírodním prostředí dnešního
areálu v blízkosti řeky Divoká Orlice.Realizace a provoz projektu neohrozí kvalitu přírodního prostředí a nesníží
krajinný ráz.
Číslo:

60

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Součástí projektu je regenerace nevyužívané plochy reálu, na jejímž místě vznikne víceúčelové hřiště a
horolezecká stěny a tedy nový odpočinkový prostor pro veřejnost. Stavba nebude zhorošovat kvalitu prostředí
naopak povýší na lepší kvalitu.
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13. Rozpočet projektu
Kód

Název výdaje

Počet
kusů

01

Hlavní výdaje

01.01

Nákup služeb - proj.
dokumentace (do 5 % CZV u
stav. projektů, u ostatních
projektů do 2 % CZV)

0

01.02

Nákup pozemků a staveb (do
10% CZV)

01.03

Cena kusu

Výdaj celkem

Z toho
Jednotka
neinvestiční

Procento

18 548 621,00

219 864,00

100

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Stavební a technologická část
stavby

1

16 033 641,00

16 033 641,00

0,00 kus

86,44

01.04

Technická zařízení

0

0,00

0,00

0,00

0

01.05

Základní vybavení

219 864,00

219 864,00

1,19

219 864,00 kus

1,19

01.05. Vnitřní vybavení srubových
01
chatek

2

109 932,00

219 864,00

01.06

Pořízení strojů a zařízení

0

0,00

0,00

0,00

0

01.07

Dlouhodobý nehmotný
majetek

0

0,00

0,00

0,00

0

01.08

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1

2 295 116,00

2 295 116,00

0,00 kus

12,37

01.09

Rezerva na vícepráce

0

0,00

0,00

0,00

0

02

Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)

0,00

0,00

0

02.01

Výdaje na dodržení pravidel
publicity

0

0,00

0,00

0,00

0

02.02

Finanční výdaje

0

0,00

0,00

0,00

0

02.03

Nákup služeb

0

0,00

0,00

0,00

0

02.04

Propagace projektu

0

0,00

0,00

0,00

0

02.05

Ostatní náklady - pouze pro
aktivity zabývající se tvorbou
produktů CR

0

0,00

0,00

0,00

0

02.06

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

0

0,00

0,00

0,00

0

03

Způsobilé výdaje celkem

18 548 621,00

219 864,00

100

03.01

Z toho neinvestiční náklady

2

109 932,00

219 864,00

219 864,00 kus

1,19

04

Nezpůsobilé výdaje celkem

1

1 693 065,00

1 693 065,00

0,00 kus

9,13

05

Celkové výdaje projektu

20 241 686,00

219 864,00
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14. Přehled financování projektu
Náklady projektu v Kč
Celkové výdaje projektu

20 241 686,00

Celkové způsobilé investiční výdaje

18 328 757,00

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

219 864,00

Příjmy projektu

0,00

Příjmy způsobilé

0,00

Příjmy nezpůsobilé

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů

Procenta z celkových nákladů

18 548 621,00

Křížové financování
Vlastní podíl žadatele
- Veřejné prostředky
- Soukromé prostředky

11 129 173,00

60,00

0,00

0,00

7 419 448,00

40,00

7 419 448,00

40,00

18 548 621,00

100,00

Dotace projektu
- Dotace z rozpočtu RR
- z toho EU
Celkové veřejné prostředky
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých
výdajů
Žadatel

1 693 065,00

0,00

- Úvěry bank
- Ostatní zdroje
- Přímé výnosy
- Vlastní zdroje
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15. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu:

01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

526 483,00

Datum předložení žádosti o platbu:

29.07.2011

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
526 483,00

Pořadí žádosti o platbu:

02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

980 561,00

Datum předložení žádosti o platbu:

30.11.2011

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
980 561,00

Pořadí žádosti o platbu:

03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

533 034,00

Datum předložení žádosti o platbu:

31.07.2012

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
533 034,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

04
4 300 676,00
30.11.2012

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
4 300 676,00

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

05
1 078 694,00
30.07.2013
87 945,60
990 748,40
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16. Prioritní téma
Název prioritního téma:

Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

Číslo prioritního téma:

57

Prostředky z EU v Kč:

7 419 448,00

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Jiné nespecifikované služby

Číslo hospodářské činnosti:

22
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17. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavba srubových chatek

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

2 476 873,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.06.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.08.2012

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavba horolezecké stěny

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 332 586,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.12.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

28.02.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Modernizace masážní vany

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 096 840,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.06.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.08.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Modernizace vakového jezu na Divoké Orlici v Žamberku

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení zahájeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 467 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

29.12.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.01.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

005

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybudování víceúčelového hřiště

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

748 602,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.06.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.08.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

8 959 740,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.12.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

28.02.2011

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

007

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vnitřní vybavení srubových chatek

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

219 864,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.06.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.08.2012

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

008

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Technický dozor investora

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

80 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.06.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.08.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

009

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Základní propagace a povinná publicita projektu - velkoplošný
reklamní panel

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

20 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

03.05.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.06.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

010

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Základní propagace a povinná publicita projektu - pamětní
deska

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

20 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.02.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

29.03.2013

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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18. Horizontální témata
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:
Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku podporuje udržitelný rozvoj, neboť zde budou
pozitivně obsaženy všechny tři roviny udržitelnéh rozvoje a to rovina sociální (zlepšení vybavenosti, rozvoj
služeb, přínos pro větší možnosti odpočinku a relaxace občanů), ekonomická (finanční zisk pro provozovatele a
poskytovatele dalších návazných služeb CR) a enviromentální (použití šetrných technologií a materiálů při fyzické
realizaci). Na pozemcích dotčených realizací projektu nejsou evidovány žádné zájmy ochrany přírody a krajiny.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:
Projekt Areál aktivní turistikyII Pod Černým lesem v Žamberku podporuje princip rovných příležitostí. Areál je
přístupný široké veřejnosti bez omezení, všem sociálním skupinám obyvatel, a to i z pohledu cenové dostupnosti.
Využití masážní vany, přírodního koupaliště, bazénku, tobogánů bude zdarma resp. zahrnuto v ceně vstupného
do aquaparku. Víceúčelové hřiště , cvičná horolezecká stěna, parkování, dětské hřiště bude veřejně přístupné
bez jakýchkoliv poplatků. V případě zpoplatnění služeb u nových srubových chatek v kempu se bude
provozovatel snažit udržet cenovou relaci na úrovni předešlých let.
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19. Rovné příležitosti
Číslo:

1

Název:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:
V rámci projektu je plánována výstavba nové příjezdové komunikace a parkoviště, která jsou koncipována
bezbariérově, na parkovišti jsou vyhrazena stání pro držitele průkazu ZTP. Je dlouhodobou snahou již v předešlé
etapě AAT vybudovat bezbariérové přístupy k jednotlivým atraktivitám (např. srubové chatky, vchod do
reastaurace, apod.).
Číslo:

15

Název:

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Popis:
Projekt je zaměřen na zatraktivnění areálu zejména pro mládež k aktivnímu trávení volného času zejména cíl
výstavby horolezecké stěny, víceúčelového hřiště a vakového jezu na přírodním koupališti přispěje k prevenci
sociálně patologických jevů u mládeže jako je kriminalita, braní drog apod.
Číslo:

5

Název:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Popis:
Předmětem projektu je zohlednění potřeb dětí a rodičů v souvislosti s trávením volného času. Celý komplex
areálu aktivní turistiky vytváří vhodné prostředí pro rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového
hřiště, horolezecké stěny, modernizaci masážní vany a vakového jezu na přírodním koupališti. Projekt podporuje
možnost trávení rodinné dovolené rovněž v souvislosti s doplněním základní infrastruktury CR o nové a kvalitní
apartmánové ubytování.
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20. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci propagační kampaně, která je součástí projektu ROP, bude vydán propagační leták formátu A5
oboustranný barevný, informující o nabídce Areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku, zejména o
vybudování nových atraktivit areálu, na letáku bude uvedena informace o spolufinancování z evropských fondů v
povinném tvaru.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci propagační kampaně projektu bude na veřejně přístupných webových stránkách Města Žamberka:
www.zamberk.cz široká veřejnost průběžně informována o realizaci projektu. Informace budou obsahovat i údaje
o spolufinancování projektu Evropskou unií uvedením loga ROP SV, symbolu EU) a stadardního textu v
doporučené formě a sloganu.

Způsob zajištění publicity:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci povinné publicity bude již při zahájení fyzické realizace projektu instalován velkoplošný reklamní panel
(billboard) obsahující název projektu , investora, logo ROP SVa symbol EU, standartní text "Spolufinancováno
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti. Panel bude
splňovat specifikace uvedené v Pravidlech pro publicitu. Při ukončení fyzické realizace projektu bude panel
nahrazen trvalou pamětní deskou.

Způsob zajištění publicity:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci povinné publicity projektu bude v závěru ukončení fyzické realizace projektu na budovu srubové chatky
instalována pamětní deska (vysvětlující tabulka) trvanlivého provedení, obsahující název projektu, investora, logo
ROP SV a symbol EU, standartní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". Pamětní deska bu splňovat specifikaci uvedenou v Pravidlech
pro publicitu
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21. Přílohy projektu
Název přílohy:

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:

1

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
Výpis z registru ekonomických subjektů čj: 1/2010/7113
Název přílohy:

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Číslo přílohy:

2

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
Monitoring hospodaření jednotlivých obcí (SIMU)
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Název přílohy:

Podrobný položkový rozpočet projektu

Číslo přílohy:

3

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

14

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Seznam dokládaných rozpočtů - 1 list
2. Tabulky způsobilých a nezpůsobilých výdajů rozpočtu a rozdělení rozpočtu dle harmonogramu - 3listy
3. Vyjádření města k DPH z hlediska způsobilosti - 1 list
4. Rozpočet - 2 ks srubových chatek - tento rozpočet v listinné podobě je
součástí Projektové stavební dokumentace ke srubovým chatkám,
nachází se tedy v příloze č. 9
5. Položkový rozpočet - Horolezecká stěna (Horolezecký areál)- 1 list
6.Položkový rozpočet - Masážní vana (Relaxační bazén) - 3 listy
7.Položkový Rozpočet - Vak na řece (vaková hradící konstrukce) - 3 listy
8.Rozpočet - Víceúčelové hřiště - tento rozpočet v listinné podobě je součástí Projektové stavební
dokumentace k víceúčelovému hřišti, nachází se tedy
v příloze č. 9
9.Rozpočet - Příjezdová komunikace a parkoviště - tento rozpočet v listinné
podobě je součástí Projektové stavební dokumentace k příjezdové
komunikaci a parkovišti, nachází se tedy v příloze č. 9
10.Rozpočet - Vnitřní vybavení srubových chatek - 1 list

Název přílohy:

Studie ekonomického hodnocení projektu

Číslo přílohy:

4

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

69

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Číslo přílohy:

5

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

17

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Přehled dokumentů vydaných v souladu se stavebním zákonem a stavení dokumentace - 1 list
2. Víceúčelové hřiště - Veřejnoprávní smlouva - 2 listy + přílohy - 13 listů
Název přílohy:

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci

Číslo přílohy:

6

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

21

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
Příjezdová komunikace a parkoviště:
1. Vysvětlení k předloženým dokumentům - 1 list
2.Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Oprava komunikace a parkoviště - 2 listy
3.Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Oprava komunikace a parkoviště 1 list
4. Rozhodnutí - prodloužení lhůty - 2 listy
5. Stavební povolení - Oprava komunikace a parkoviště - 4 listy
6. Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Zimní stadion - víceúčelová hla SO 07, komunikace a
zpevněné plochy pro sportovní areál - 2 listy
7. Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - Zimní stadion - víceúčelová hla
SO 07, komunikace a zpevněné plochy pro sportovní areál - 1 list
8. Rozhodnutí - prodloužení lhůty - zimní stadion - víceúčelová hala - 2 listy
9. Stavební povolení - zimní stadion - víceúčelová hala - 5 listů
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Název přílohy:

Souhlas s ohlášením stavby

Číslo přílohy:

7

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné

Číslo přílohy:

8

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

5

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Srubové chatky - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby - 1 list
2. Horolezecká stěna - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby - 1 list
3. Masážní vana - Sdělení Stavebního úřadu k akci "Stavební úpravy masážní vany" - 1 list
4. Vak na řece - Stanovisko odboru živ. prostř. a zem. jako vodoprávního úřadu - 1 list
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Název přílohy:

Projektová stavební dokumentace

Číslo přílohy:

9

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

9

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Srubové chatky - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
2. Horolezecká stěna - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
3. Masážní vana - Technické parametry pro výběr zhotovitele - 4 listy (situace stavby je zakreslena v kopii
katastrální mapy, jež je přílohou č. 10)
4. Vak na řece - původní projektová dokumentace pro stavební řízemí je 30 let stará a je uložena v archivu SÚ
Žamberk
- Technické parametry pro výběr zhotovitele uvedeny ve výzvě veřejné zakázky - 3 listy
- Situace stavby - 1 list
- Výběrové řízení k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku dosud probíhá - dosud nebyla podepsána
smlouva se zhotovitelem
5. Víceúčelové hřiště - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
6. Příjezdová komunikace a parkoviště - PD pro stavební řízení a výběr zhotovitele - 1 paré
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Název přílohy:

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Číslo přílohy:

10

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

15

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Srubové chatky:
- Katastrální mapa - 1 list
- Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
2. Horolezecká stěna
- Katastrální mapa - 1 list
- Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
3. Masážní vana:
- Kopie katastrální mapy -1 list
- Výpis z katastru nemovitostí - 1 list
4. Vak na řece:
- Kopie katastrální mapy -1 list
- Výpis z katastru nemovitostí - 2 listy (část vaku v korytě řeky není evidován v katastru nemovitostí, je pouze
zakreslen v katastrální mapě)
- Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům -1 list
5. Víceúčelové hřiště:
- Katastrální mapa - 1 list
- Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
6. Příjezdová komunikace a parkoviště
- Katastrální mapa - 1 list
- Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům - 1 list
Název přílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Číslo přílohy:

11

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

3

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000

Číslo přílohy:

12

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

3

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Soulad s rozvojovými strategiemi

Číslo přílohy:

13

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

4

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
1. Soulad s rozvojovými strategiemi - Program rozvoje Pardubického kraje .- 2 listy
2. Soulad s rozvojovými strategiemi - Strategický plán Města Žamberk -1 list
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Název přílohy:

Doklad o partnerství

Číslo přílohy:

15

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku

Číslo přílohy:

16

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Stanovisko orgánů státní památkové péče

Číslo přílohy:

17

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře

Číslo přílohy:

20

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy

Číslo přílohy:

29

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením

Číslo přílohy:

30

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu

Číslo přílohy:

31

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Čestné prohlášení k zástavě majetku

Číslo přílohy:

32

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do
jejího vlastnictví

Číslo přílohy:

33

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců

Číslo přílohy:

34

Požadovaná
příloha:

přílohy 14. výzva - oblast 3.1.

Počet listů:

0

Počet vyhotovení:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Celková situace

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

S.STRNADOVA@MUZBK.CZ

Příloha:
Popis:
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HARMONOGRAM PROJEKTU
Datum zahájení a ukončení projektu:

03.08.2009

30.07.2013

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.09.2010

31.05.2013

2009
I.
Zahájení a ukončení projektu:

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

03.08

Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:
Projednání přípravy a schválení
podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů
na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Zpracování projektových a
technických dokumentací na
jednotlivé kativity projektu
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle
stavebního zákona
Výběr zpracovatele SEH
Management přípravné fáze projektu
Zpracování a podání žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod
Zadávací - výběrová řízení na
jednotlivé aktivity projektu - zde
uveden souhrnný časový úsek,
konkrétní data k jednotlivým
výběrovým řízením jsou uvedena v
záložce Výběrová řízení
Management projektu a
management ROP v realizační fázi
projektu
Zajištění povinné publicity - billboard
Autorský dozor - dle jednotlivých
aktivit projektu
Technický dozor
Plnění publicity - informace na
webových stránkách města
Modernizace masážní vany se
uskuteční buď v podzimním období r.
2010 nebo jarním období r. 2011
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Modernizace vaku na řece tvořícího
přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba
přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím
Labe.
Výstavba víceúčelového hřiště harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Zahájení fyzické realizace celého
projektu
Výstavba horolezecké stěny harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba příjezdové komunikace a
parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci
z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba srubových chatek harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výroba propagačního letáku v rámci
publicity
Zajištění povinné publicity - pamětní
deska
Ukončení fyzické realizace celého
projektu
Zahájení provozu projektu jako celku
(jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)
2010
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:

01.09

Datum žádosti o platbu:
Projednání přípravy a schválení
podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka
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Průzkum trhu a oslovení dodavatelů
na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Zpracování projektových a
technických dokumentací na
jednotlivé kativity projektu
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle
stavebního zákona
Výběr zpracovatele SEH
Management přípravné fáze projektu
Zpracování a podání žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod
Zadávací - výběrová řízení na
jednotlivé aktivity projektu - zde
uveden souhrnný časový úsek,
konkrétní data k jednotlivým
výběrovým řízením jsou uvedena v
záložce Výběrová řízení
Management projektu a
management ROP v realizační fázi
projektu
Zajištění povinné publicity - billboard
Autorský dozor - dle jednotlivých
aktivit projektu
Technický dozor
Plnění publicity - informace na
webových stránkách města
Modernizace masážní vany se
uskuteční buď v podzimním období r.
2010 nebo jarním období r. 2011
Modernizace vaku na řece tvořícího
přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba
přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím
Labe.
Výstavba víceúčelového hřiště harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Zahájení fyzické realizace celého
projektu
Výstavba horolezecké stěny harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
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Výstavba příjezdové komunikace a
parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci
z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba srubových chatek harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výroba propagačního letáku v rámci
publicity
Zajištění povinné publicity - pamětní
deska
Ukončení fyzické realizace celého
projektu
Zahájení provozu projektu jako celku
(jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)
2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

29.07

30.11

Projednání přípravy a schválení
podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů
na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Zpracování projektových a
technických dokumentací na
jednotlivé kativity projektu
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle
stavebního zákona
Výběr zpracovatele SEH
Management přípravné fáze projektu
Zpracování a podání žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod
Zadávací - výběrová řízení na
jednotlivé aktivity projektu - zde
uveden souhrnný časový úsek,
konkrétní data k jednotlivým
výběrovým řízením jsou uvedena v
záložce Výběrová řízení
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Management projektu a
management ROP v realizační fázi
projektu
Zajištění povinné publicity - billboard
Autorský dozor - dle jednotlivých
aktivit projektu
Technický dozor
Plnění publicity - informace na
webových stránkách města
Modernizace masážní vany se
uskuteční buď v podzimním období r.
2010 nebo jarním období r. 2011
Modernizace vaku na řece tvořícího
přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba
přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím
Labe.
Výstavba víceúčelového hřiště harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Zahájení fyzické realizace celého
projektu
Výstavba horolezecké stěny harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba příjezdové komunikace a
parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci
z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba srubových chatek harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výroba propagačního letáku v rámci
publicity
Zajištění povinné publicity - pamětní
deska
Ukončení fyzické realizace celého
projektu
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Zahájení provozu projektu jako celku
(jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)
2012
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

31.07

30.11

Projednání přípravy a schválení
podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů
na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Zpracování projektových a
technických dokumentací na
jednotlivé kativity projektu
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle
stavebního zákona
Výběr zpracovatele SEH
Management přípravné fáze projektu
Zpracování a podání žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod
Zadávací - výběrová řízení na
jednotlivé aktivity projektu - zde
uveden souhrnný časový úsek,
konkrétní data k jednotlivým
výběrovým řízením jsou uvedena v
záložce Výběrová řízení
Management projektu a
management ROP v realizační fázi
projektu
Zajištění povinné publicity - billboard
Autorský dozor - dle jednotlivých
aktivit projektu
Technický dozor
Plnění publicity - informace na
webových stránkách města
Modernizace masážní vany se
uskuteční buď v podzimním období r.
2010 nebo jarním období r. 2011
Modernizace vaku na řece tvořícího
přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba
přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím
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Výstavba víceúčelového hřiště harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Zahájení fyzické realizace celého
projektu
Výstavba horolezecké stěny harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba příjezdové komunikace a
parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci
z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba srubových chatek harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výroba propagačního letáku v rámci
publicity
Zajištění povinné publicity - pamětní
deska
Ukončení fyzické realizace celého
projektu
Zahájení provozu projektu jako celku
(jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)
2013
I.

II.

III.

IV.

V.

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

30.07
31.05
30.07

Projednání přípravy a schválení
podání žádosti o dotaci Radou Města
Žamberka
Průzkum trhu a oslovení dodavatelů
na aktivity projektu za účelem
vytvoření finanční rozvahy a rozpočtu
Zpracování projektových a
technických dokumentací na
jednotlivé kativity projektu
Vydání odpovídajících rozhodnutí dle
stavebního zákona
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Výběr zpracovatele SEH
Management přípravné fáze projektu
Zpracování a podání žádosti o
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod
Zadávací - výběrová řízení na
jednotlivé aktivity projektu - zde
uveden souhrnný časový úsek,
konkrétní data k jednotlivým
výběrovým řízením jsou uvedena v
záložce Výběrová řízení
Management projektu a
management ROP v realizační fázi
projektu
Zajištění povinné publicity - billboard
Autorský dozor - dle jednotlivých
aktivit projektu
Technický dozor
Plnění publicity - informace na
webových stránkách města
Modernizace masážní vany se
uskuteční buď v podzimním období r.
2010 nebo jarním období r. 2011
Modernizace vaku na řece tvořícího
přírodní koupaliště - harmonogram
počítá s velkou časovou rezervou fyzická realizace modernizace není
časově náročná, ale je zde potřeba
přizpůsobit se Manipulačnímu řádu
řeky a spolupracovat s Povodím
Labe.
Výstavba víceúčelového hřiště harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Zahájení fyzické realizace celého
projektu
Výstavba horolezecké stěny harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výstavba příjezdové komunikace a
parkoviště - harmonogram počítá s
velkou časovou rezervou na realizaci
z důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
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Výstavba srubových chatek harmonogram počítá s velkou
časovou rezervou na realizaci z
důvodu plánovaného případného
přerušení výstavby ve hlavní sezóně
areálu
Výroba propagačního letáku v rámci
publicity
Zajištění povinné publicity - pamětní
deska
Ukončení fyzické realizace celého
projektu
Zahájení provozu projektu jako celku
(jednotlivé aktivity budou zahajovány
postupně dle jejich výstavby)
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy
(zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých
daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se
považují za vypořádané závazky).
Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa
skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu není veden výkon rozhodnutí.
Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry,
trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké
skupině).
Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož
skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.
Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.
Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a
pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů
včetně zdrojů územních samospráv.
Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.
Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před
registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu
v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.
Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany
hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování
nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.
Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom
právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Finální verze žádosti (ROP-IP)
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele
Místo a datum

Podpis a razítko
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ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

12xUcPØØØ1

NEOTVÍRAT
Číslo výzvy:

14

Název výzvy:

14. kolo výzvy - oblast podpory 3.1.

Název operačního programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Číslo prioritní osy:

13.3

Název prioritní osy:

Cestovní ruch

Číslo oblasti podpory:

13.3.1

Název oblasti podpory:

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Název projektu:

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v
Žamberku

Název žadatele:

Město Žamberk

Adresa žadatele:

Masarykovo náměstí, /166
564 01, Žamberk

Hlavní kontaktní osoba:

Strnadová Šárka

Telefon:

465670338
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