DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16.12.2019
Projekt regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku v Uherském
Hradišti pro rok 2020 – II. etapa

Důvod předložení:

Projednání návrhu realizace a financování Projektu regenerace veřejných prostranství sídliště
Na Rybníku v Uherském Hradišti pro rok 2020 – II. etapa
Základní fakta:

Projekt regenerace vnějšího obytného prostředí sídliště Na Rybníku byl zpracován již v letech
2012 – 2013. Jeho první část byla v roce 2014 realizována a financována v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města prostředky EU. V rámci této části projektu byl revitalizován
vnitroblok mezi panelovými domy a prostor před nákupním střediskem. Stranou bylo tehdy
ponecháno území v okolí mateřské školky a podél ulic 1. máje a 28. října. Komunikace a
chodníky v této dosud nerevitalizované části sídliště nevyhovují standardům pro bezpečný
pohyb chodců, cyklistů i automobilů, např. pojezdová plocha u mateřské školky je stále tvořena
rozdrolenými panely.
V roce 2019 provedl Odbor investic MěÚ revizi a aktualizaci projektu z roku 2013. Cílem
stavebních úprav plánovaných ve druhé etapě regenerace sídliště je především obnova a
modernizace technického stavu vozovek a chodníků a zlepšit vybavenost veřejných
prostranství v této části sídliště.
Úpravy sídliště v rámci druhé etapy projekty tak zahrnují rekonstrukci místní komunikace,
parkovací plochy a chodníků podél ulic 1. máje, 28. října, obslužné komunikace u mateřské
školky a část obslužné komunikace před domem č.p. 976 – 978. Součástí úprav jsou i sadové
úpravy, instalace mobiliáře a veřejného osvětlení. Stavební úpravy jsou členěny do
následujících stavebních objektů (částky jsou uvedeny včetně DPH):
SO 101 Místní komunikace a parkovací plochy, 10 479 122 Kč
SO 151 Chodníky a zpevněné plochy, 2 257 000 Kč
SO 161 Úprava hřišť a mobiliář, sadové úpravy, 321 101 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení, 1 301 929 Kč
SO 452 Metropolitní síť, 26 956 Kč
ON+VN Ostatní a vedlejší náklady, 413 215 Kč
Náklady na PD 382 408 Kč
Celkové náklady na realizaci projektu dosahují 15 181 732 Kč včetně DPH. Pro
financování celé akce se bude město ucházet o šestimilionovou dotaci Státního fondu
rozvoje bydlení (SFRB) v rámci Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci a úvěr v rámci
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Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Způsob a zdroje financování projektu
Celkové náklady projektu

Dotace SFRB

Podíl města

15 181 732 Kč

6 000 000 Kč

9 181 732 Kč

V případě schválení projektu k financování Státním fondem rozvoje bydlení bude akce
realizována v letech 2020 – 2021.
Žádosti o dotaci z Programu regenerace SFRB musí splňovat podmínky stanovené nařízením
vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle § 4 odst. (3), písm. a ) nařízení žadatel

předkládá zpracovaný projekt dle přílohy NV – Zásady pro zpracování projektu. Povinnou
přílohou žádosti je dle § 4 odst. (3), písm. c) nařízení usnesení zastupitelstva o schválení
projektu zastupitelstvem města.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Klikněte sem a zadejte text.

Závěr – doporučení zpracovatele:
Doporučujeme předložit návrh zastupitelstvu ke schválení.

Zpracoval:
Jaroslav Bičan
Oddělení rozvoje města ÚMA, 2.12.2019
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