Město Příbram
Odbor řízení nro'ektů a dotací

Pro 'ednáni ZM
dne: 25.02.2019

Název bodu jednání:
Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístu
pu do Kulturního domu
——————-———-—_________

________________

Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Mgr. Markéta Herynková, vedoucí Odboru řízení projektů & d
ol

Projednáno:

\: RM dne 21.01.2019, R.usn.č.37!2019

Text usneseni RM:

RM 0 0 po r u č uj 13
ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Bezba
riérov
Kulturního domu v Příbrami“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. ý přístup do

Napsai:

Jana Janíková !

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje x neschvafuje
podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový přístup do
Kulturního domu v Příbrami" z rozpočtu
Ministersiva kultury ČR.
———————————_—_____—_

________________

Důvadnvá zpráva:
Níže uvedená akce je zahrnuta ve schváieném I'OZpOČlLI kapitol
y 786 - OIRM na rok 2019: ANO.

Dne 03.10.2018 by! na Úřad vlády ČR (ÚV CR) předložen záměr
bezbar

iérového přístupu do
Kulturního domu v Příbrami. Byl předložen na základě výzvy
k předkiádání záměrů bezbariérových
tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového progr
amu mobility pro všechny.
Cílem záměru je reaiizace ucelené bezbariérové trasy, kžerá
umožní volný & bezpečný pohyb osob
s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa
musí být vždy spojnicí důležitých míst
v obci (propojit např. úřady, kulturní a sportovní zařízení.
zařízení sociálních služeb apod,). Do
plánované bezbariérové trasy je nutno zahrnout i bezbariérovo
u úpravu min. jednoho objektu. Jedná
se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tzn. přístu
p 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 budově.
Úřad vlády ČR záměr bezbariérové trasy a rekonstruk
ce objektu kulturního domu dne
07.12.2018 doporučil kfinancováni, je tedy možné požádat
o poskytnutí dotace na rekonstrukci
knihovny z rozpoč

tu Ministerstva kultury ČR.

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ulici Tyiova
a třídy Osvobození. část od autobusové
zastávky u 2. polikliniky až k objektu kulturního domu,
čímž je splněna podminka vybudování
bezbariérové trasy. Na tuto část byía dne 15.11.2018 podán
a žádost o poskytnutí dotace ze Státního
fondu depravní infrastruktury.
Pro bezbariérovou úpravu objektu na trase byl vybrán kuIturní
dům, kde již při rekonstrukci kina došlo
kvybudování řady pro handicapované občany. Původní projek
tová dokumentace na vybudování
výtahu do divadia z června 2013 zpracovaná lng. Vladimírem
Matějkou, byla rozšířena, doplněna a

l'm/

přepracována tak, aby splňovala požadavky programu mobility. Nyní je možné požádat o poskytnutí
dotace na rekonstrukci KD z rozpočtu Minisíerstva kultury ČR. Zde jsou zdroje rozděleny pod ílově
na zdroje účastníka programu ve výši min. 30 % z celkových způsobilých nákladů (CZV) a
zdroje z rozpočtu ministerstva (max. 70 %).

Informace o groiektu:

Celkový rozpočet projektu:

cca 10,3 mil. Kč

Bezbariérová trasa:
. Výše požadované dotace (SFDI)
. Spolufinancování:

cca 2,20 mil, Kč
cca 1,86 mil. Kč (max. 85 % způsobilých výdajů)
cca 0,34 mil. Kč

Bezbariérové úpravy kulturního domu:
0 Výše požadované dotace (MK ČR)
. Spolufinancování:

cca 7,4 mil. Kč (CZV)
cca 5,2 mil. Kč (max. 70 % způsobilých výdajů)
cca 2,2 mil. Kč

Projektová příprava:

cca 0,7 mil. Kč (výdaje na projektovou dokumentaci.
technický dozor stavby, autorský dozor, BOZP)

Celkové spolufinancování projektu:

cca 3,24 mil. Kč (spolufinancování + projektová
příprava)

V případě přidělení dotace proběhne realizace projektu v roce 2019. předpokládaná doba realizace je
cca 6 měsíců. Samotná část bezbariérových úprav kulturního domu je na zákiadě jednání Odboru
investic a rozvoje města & Divadla Antonína Dvořáka stanovena, & ohledem na provoz divadla.
na 3 měsíce s termínem zahájení 24.06.2019.

„

