
Město Příbram Pro jednání ZM

Odbor řízení pro'ektů a dotaci dne: 11.09.2017

Název bodu jednáni:

Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do knihovny Jana Drdy

Předkládá: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zpracoval: Mgr. Markéta Herynková, vedoucí odboru řízení projektů a dot

Projednáno: v RM dne 02.05.2017, R.usn.č. 433t'2017

Text usneseni RM: RM 5 c h v a I uj e

podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový přístup do Knihovny Jana

Drdy, nám. TGM č. p. 156, Příbram |“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Napsal: Jana Janíková-

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje >< neschvaluje

podání žádosti o dotaci na projket „Bezbariérový přístup do Knihovny Jana Drdy, nám. TGM č. p. 156,

Příbram !“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Důvodová zpráva:

Dne 12.05.2017 byl na Úřad vlády ČR podán záměr na vybudování bezbariérového přístupu do

knihovny Jana Drdy. Byl předložen na základě výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve

městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Cílem záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní volny a bezpečný pohyb osob

s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa musí být vždy spojnicí důležitých míst

vobci (propojit např. úřady, kulturní a sportovní zařízení, zařízení sociálních služeb apod.). Do

plánované bezbariérové trasy je nutno zahrnout i bezbariérovou úpravu min. jednoho objektu. Jedná

se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tzn. přístup k budově, vstup do budovy, horizontální

pohyb v budově (např. dveře bez prahů, bezbariérové WC), vertikální zpřístupnění (např. výtah)

a nelze opominout ani informační systém po bodově.

Rada města na svém jednání 16.05.2016 vybrala k podpoře traSU 2 Knihovny Jana Drdy na radnici,

protože prostor náměstí a okolí byl již v rámci rekonstrukce náměstí T, G. M. realizován jako

bezbariěmvý. Rada města svym usnesením R.usn.č.456l2016 uložila OIRM zahájit práce na

zpracování projektové dokumentace kompletní bezbariérovosti v budově Knihovny J. Drdy, která je

přílohou podání žádosti o poskytnutí dotace. Rada města na Svém iednání 02.05.2017 usnesením

Bosně. 433í2017 schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury.

Uřad vlády ČR záměr bezbariérové trasy a rekonstrukce objektu knihovny dne 29.06.2017

doporučil kfmancování, je tedy možné požádat o poskytnutí dotace na rekonstrukci knihovny z

rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Zde isou zdroje rozděleny podílové na zdroje účastníka

programu ve výši min. 30 % z celkových způsabilych nákladů (CZV) a zdroje z rozpočtu

ministerstva (max. 70 %).

Informace o proiektu

Celkový rozpočet projektu: cca 3,5 mil. Kč

ztoho bezbariérová trasa: cca 50 tis. Kč (vlastní prostředky města)

ztoho úpravy knihovny: cca 3,45 mil. Kč (CZV)



“u

Výše požadované dotace: cca 2,415 mil. Kč (70 % způsobilých výdajů)

Vlastní spolufinancování: cca 1,085 mil. Kč (30 % CZV + výdaje za úpravu

trasy)

'v' případě přiděleni dotace proběhne realizace projektu v roce 2018, předpokládaná doba realizace je

cca 4 měsíce.


