MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:

18

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Oddělení podpory rozvoje řízení města; Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Michaela Syptáková

Název bodu:

Podání žádosti o dotaci - Koncepce veřejného osvětlení,
koncepce nakládání s dešťovou vodou a nákup infoboxů

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na koncepci veřejného osvětlení, koncepci nakládání s dešťovou
vodou a nákup infoboxů a spolufinancování projektu ve výši min. 5% způsobilých nákladů
akce.
T: 20. 06. 2019
O: Bc. A. Macháčková

Důvodová zpráva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost
92. výzvu pro překládání žádostí o dotaci na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné
správě zejména prostřenictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže.
Jednou z podporovaných aktivit projektu je "Tvorba a aktualizace strategických dokumentů".
Proto Město Hranice připravuje žádost o dotaci, jejíž obsahem je tvorba dvou strategických
dokumentů, a to Koncepce veřejného osvětlení a Koncepce nakládání s dešťovou vodou.
Dále je v rámci projektu možné pořídit elektronickou úřední desku, případně infobox, který
bude mimo informace z úřední desky také nabízet interaktivní moderní digitální formou také
informaci pro turisty a občany města. V neposlední řadě je také možné v souladu s aktivitou
úřední desky aktualizovat stávající zastaralou Komunikační strategii města Hranic.
Přesný rozsah žádosti i to, zda budeme žádost podávat celou za Město Hranice, nebo část
žádosti Město Hranice a část Mikroregion Hranicko, bude v průběhu přípravy žádosti
upraveno dle podmínek dotace tak, aby žádosti získaly co nejvyšší bodové hodnocení a
uspěly ve vysoké konkurenci a nízké alokaci výzvy.
Celkové náklady akce jsou předpokládány max. do výše 5 mil. Kč, přičemž výše dotace je
95%. Spolufinancování města je předpokládáno ve výši max. 250 000,- Kč a realizace
projektu je plánovaná na roky 2020 - 2021.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Bc. Alena Macháčková

16. 4. 2019

Bez připomínek

Jiří Kudláček

17. 4. 2019

Bez připomínek

Přílohy:
Bez příloh
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