Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005
na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina

ze dne 20. 9. 2005

č. 16/05

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen „zastupitelstvo“) v souladu s ustanovením § 36
písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje tyto Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na
kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina (dále jen
„Zásady“).

(2)

Cyklotrasou se pro účely těchto Zásad rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích,
místních a účelových komunikacích, kde se pohybují i jiné dopravní prostředky. Její
značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Jedná se o svislé
značení dle § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. Na všech je symbol kola, číslo dané trasy a na směrových
tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Značky tohoto druhu mají
pouze orientační a informační charakter (dále jen „cyklotrasa“).

(3)

Cyklostezka je vždy ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a „Stezka pro
cyklisty“ a C8b „Konec stezky pro cyklisty“, stezka pro chodce a cyklisty výše
uvedenými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je
oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně
vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a
pro uživatele to znamená, že pro ně tyto speciálně umístěné dopravní značky jsou
povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla (dále jen „cyklostezka“).

(4)

Cyklotrasou 1. třídy se pro účel těchto Zásad rozumí cyklotrasa označená jedno- nebo
dvouciferným číslem propojující velká města v ČR s vazbou na evropská velkoměsta
vedená zásadně po silnicích III. třídy a zpevněných cestách (dále jen „cyklotrasa 1.
třídy“).

(5)

Cyklotrasou 2. třídy se pro účely těchto Zásad rozumí nadregionální cyklotrasa
označená trojciferným číslem, vedená zásadně po silnicích III. třídy a zpevněných
cestách (dále jen „cyklotrasa 2. třídy“).
Čl. 2
Účel finanční podpory

(1)

Tyto Zásady vyhlašuje Zastupitelstvo kraje Vysočina s cílem finančně podpořit
realizaci regionálních a nadregionálních cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina.

(2)

Nadregionálně významnou cyklotrasou/cyklostezkou se pro účely těchto Zásad rozumí
taková cyklotrasa/cyklostezka, která navazuje na cyklotrasu/cyklostezku vedoucí na
území sousedního regionu příp. jiného státu, kde je začleněna do místního systému
cyklotras/cyklostezek.

(3)

Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina bude vázáno výhradně na stavbu
cyklotras/cyklostezek, jejich dovybavení, značení, zpracování projektové dokumentace,
prováděcí studie a dokumentace EIA, na jeho/jejíž realizaci je žádáno o příspěvek

z programu iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika – Rakousko (dále jen
Interreg IIIA).
(4)

Tyto Zásady neřeší předfinancování projektu před jeho vlastní realizací.
Čl. 3
Kriteria pro poskytování dotace z rozpočtu kraje Vysočina

(1)

Žadatelem může být pouze žadatel o podporu z dotačních programů uvedených v čl. 2
odst. 3 těchto Zásad, jehož projekt je realizován v rámci území kraje Vysočina, a který
splňuje podmínky pro účast v Interreg III.

(2)

Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, jejíž vzor tvoří nedílnou
součást těchto Zásad. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina je přísně účelové a
její čerpání je vázáno předložením projektu do programu Interreg IIIA a uvedením
kraje Vysočina jako spolufinancujícího subjektu. Podmínky čerpání dále upraví
smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“).

(3)

Maximální výše dotace závisí na rozsahu podávaného projektu a může činit až 50% z
podílu vlastního financování žadatele. Maximální výše dotace je uvedena v čl. 4. těchto
Zásad.

(4)

Dotace z rozpočtu kraje Vysočina se musí týkat pouze úseku cyklotrasy/cyklostezky
procházející územím kraje Vysočina. V případě cyklotrasy/cyklostezky vedoucí i mimo
území kraje Vysočina, je zapotřebí vyjmout z rozpočtu projektu poměrnou část, která
odpovídá části cyklotrasy/cyklostezky procházející územím kraje Vysočina. Na takto
vyjmutou část je pak možno žádat o dotaci v rámci těchto Zásad.

(5)

Proplacení dotace z rozpočtu kraje Vysočina proběhne teprve po předložení kopie
smlouvy o financování mezi žadatelem s řídícím orgánem programu Interreg IIIA.

(6)

Na realizaci aktivit nebo kofinancování vlastního podílu na projektu se musí podílet
všichni partneři uvedení v žádosti o podporu z programu Interreg poměrným dílem.
Čl. 4
Výše dotace

Dotace z rozpočtu kraje Vysočina činí maximálně 50% z podílu vlastního financování
projektu, nejvýše však:

Maximální výše dotace na jednotlivé položky (v Kč) ve
vazbě na celkový rozpočet předloženého projektu
Podporovaná
dokumentace/aktivita

rozpočet do 1,5
mil. Kč

rozpočet 1,5 - 3
mil. Kč

Prováděcí studie cyklostezky

150 000

Zpracování projektové
dokumentace

200 000

rozpočet nad 3 mil.
Kč

Stavba cyklostezky/cyklotrasy

180 000

400 000

500 000

Dovybavení cyklostezky/trasy
drobným mobiliářem

170 000

370 000

450 000

Značení cyklostezky/trasy
vyznačení dle platné legislativy

150 000

350 000

400 000

Čl. 5
Žádost a její náležitosti
(1)

Žadatel použije formulář žádosti, který je uveden v příloze č. 1 těchto Zásad. Žádost
předloží v jednom tištěném vyhotovení společně s přílohami uvedenými v čl. 5 odst. 2
těchto Zásad na Oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Zásad.

(2)

Žadatel k žádosti předloží tyto dokumenty, jimiž prokáže jaký projekt bude za jakých
podmínek předkládán do programu Interreg IIIA:
a) popis projektu v rozsahu projektového záměru (výchozí situace, identifikace
žadatele, popis projektu a jeho hlavních etap, časový harmonogram projektu,
rozpočet projektu, otázka řešení veřejných zakázek, plán udržitelnosti) nebo již
vypracovaná kopie kompletní žádosti určená k předložení do programu Interreg
IIIA,
b) popis způsobu, jakým je řešeno předfinancování projektu (úvěrová smlouva,
usnesení zastupitelstev, atp.),
c) od jednotlivých partnerů potvrzený podíl na vlastním kofinancování jednotlivých
partnerů uvedený v žádosti o podporu
Čl. 6
Další povinnosti žadatele

(1)

V případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu je
příjemce podpory povinen uvést fakt, že projekt obdržel podporu od kraje Vysočina. V
případě, že výstupem projektu je investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední
blízkosti umístěna tabulka s informací, že projekt byl podpořen krajem Vysočina,
doplněná logem kraje Vysočina. Velikost vyobrazení musí odpovídat rozsahu akce.
Jestliže má být spoluúčast kraje zobrazena na panelu spolu s jinými subjekty, pak logo
použité pro uvedení finanční spoluúčasti kraje musí být stejně velké jako loga ostatní.

(2)

Příjemce podpory v případě realizace cyklostezky/cyklotrasy je povinen po ukončené
realizaci projektu předložit ORR:
a) jedno paré projektové dokumentace,
b) fotodokumentaci a zákres průběhu cyklotrasy/cyklostezky do mapy.

(3)

Kraj Vysočina od žadatele obdrží od žadatele jedno paré zpracované žádosti do
programu Interreg IIIA, ze kterého bude kromě jiného zřejmý i konkrétní popis
udržitelnosti cyklotrasy/cyklostezky.

Čl. 7
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(1)

O doporučení Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje Vysočina na základě žádosti ve smyslu čl. 5 těchto Zásad případně o poskytnutí
dotace rozhodne na svém zasedání Rada kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje Vysočina
na svém zasedání rozhodne o poskytnutí dotace.

(2)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vyžadováno v programu Interreg IIIA až při podpisu
smlouvy.

(3)

S žadatelem o podporu bude poté uzavřena smlouva o poskytnutí dotace upravující
podmínky poskytnutí a využití dotace.

(4)

V případě nedodržení podmínek stanovených smlouvou mezi žadatelem a programem
Interreg IIIA a následném odstoupení od této smlouvy jednou ze zúčastněných stran je
žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci z rozpočtu kraje Vysočina, a to do 30 dnů ode
dne vypovězení smlouvy.

(5)

Dotace bude žadateli poukázána do 30-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o financování
mezi žadatelem a řídícím orgánem programu Interreg IIIA, a to bezhotovostním
převodem na účet žadatele.

(6)

Dotace poskytnutá podnikatelským subjektům z rozpočtu kraje Vysočina bude
poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise
(ES) 69/2001.

(7)

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na
poskytnutí další dotace z rozpočtu kraje Vysočina.
Čl. 8
Termín a místo předkládání žádostí o dotaci

(1)

Žadatel předá svoji žádost osobně na podatelně Krajského úřadu kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava, nebo poštou na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor
regionálního rozvoje, Žižkova 57, Jihlava, a to nejpozději 14 dnů před potřebou
obdržet rozhodnutí o kofinancování projektu z krajského rozpočtu v případě
doporučení Rady kraje Vysočina, 2 měsíce v případě potřeby rozhodnutí
Zastupitelstva kraje Vysočina. Nejzazší termín pro předložení žádostí je 15. 11. 2005.

(2)

Kontaktními osobami jsou:
Jitka Mattyašovská, tel. 56 46 02 537, e-mail: mattyasovska.j@kr-vysocina.cz
Renata Běhanová, tel. 56 46 02 537, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz
Čl. 9
Kontrola a vyhodnocení

(1)

Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou
a těmito Zásadami.

(2)

ORR po obdržení potřebných dokumentů uvedených v čl. 5 odst. 2 těchto Zásad,
provede kontrolu jejich správnosti a dodržení stanoveného účelu použití poskytnuté
dotace.

(3)

Poskytovatel dotace je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit
kontrolním orgánům kraje Vysočina originály všech účetních dokladů vztahujících se
k využití dotace.
Čl. 10
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá ORR.

(2)

Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 – formulář Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu kraje Vysočina na kofinancování realizace cyklotras a cyklostezek v kraji
Vysočina.

(3)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 9. 2005
a schváleny usnesením č. 0394/06/2005/ZK.
V Jihlavě dne 20. 9. 2005

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

