DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 26.2.2018
Dotace na informační a navigační systém města
Důvod předložení:
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018, která byla platná do 12.1.2018. Povinnou
přílohou k žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města obsahující souhlas dle předloženého
návrhu, které můžeme doložit dodatečně.
Účelem podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je podpořit rozvoj
investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně
přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program cílí na rozprostření
turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a na nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.
V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní
turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů
v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy
návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
Základní fakta:
Podmínky dotace uvádějí maximální výši celkového rozpočtu 5 mil. Kč, z toho dotace 50% (max. 2,5
mil. Kč). Přiznaná dotace musí být vyčerpaná do konce roku 2018, ale doba realizace musí být
ukončena nejpozději do konce roku 2019 (z vlastních zdrojů).
Vzhledem k podporovaným aktivitám výše uvedeného programu se nabízí příležitost realizovat
1. etapu Modernizace informačního a navigačního systému zahrnující rozcestníky a rozcestníky
s mapou, informační tabule s mapou města, uvítací tabule, výlepové sloupy pro příspěvkové
organizace města, informační tabulky na památkově chráněné objekty a významné turistické
objekty, s celkovým předběžným rozpočtem 2 253 tis. Kč, z toho 1 126 tis. Kč dotace.
Dosavadní systém je zastaralý, nepřehledný a nevyhovující, neodráží Grafický manuál značky a
vizuálního stylu města Uherské Hradiště. Současně tímto krokem naplňujeme Program rozvoje města
do roku 2030, a to cíl D.6 Zlepšit organizační předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, opatření D.6.5
Modernizace informačního a navigačního systému města.
V září 2017 byla vyhlášena soutěž na design a výtvarný návrh informačního a navigačního systému
města. Předmětem soutěže byl informační a navigační systém města Uherské Hradiště - designový a
výtvarný návrh prvků umístěných na vybraná místa. Konkrétně se jednalo o návrh rozcestníků,
informačních výlepových sloupů a ploch, orientačních map, tabulek označujících památkové objekty,
tabulí a směrovek s označením ulic, navigačních značek v dlažbě, informačních totemů, vítacích tabulí
a zastávkových označníků. Kompletní realizace je rozdělena do dvou etap.
Hodnotící pracovní skupina s převahou nezávislých odborníků na design vybrala návrh, který nejlépe
odpovídal hodnotícímu kritériu „estetická a užitná hodnota informačního a navigačního systému“.
Výsledky soutěže byly prezentovány radě města a ta dne 5.2.2018 výsledek soutěže schválila.
Vítězný návrh (příloha č. 1 důvodové zprávy) je podkladem pro zpracování zadávací dokumentace k
výběru dodavatele jednotlivých prvků.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Klikněte sem a zadejte text.
Závěr – doporučení zpracovatele:
ZM souhlasí s realizací Informačního a navigačního systému města a zajištěním financování.
Zpracovala:
Ing. Miroslava Gajdošová
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