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Investiční projekt P3.1 - „Regenerace panelového sídliště U nádraží – I. etapa“  
 

 

Důvodová zpráva: 

 
Zastupitelstvo města Svitavy schválilo na svém jednání dne 9.12.2015 pod bodem E5 

zahájení projektové přípravy projektu postupné regenerace panelového sídliště U nádraží, resp. její 

první etapu k podání žádosti o dotaci z programu podpory bydlení. Důvodová zpráva a přílohy 
k tomuto usnesení popsaly koncepci projektu, etapizaci a předpokládané náklady. Schválení první 

etapy pak dává starostovi pokyn zařadit potřebné prostředky na spolufinancování do rozpočtu roku 

2016. 
Rozsáhlá dokumentace k žádosti o dotaci na první etapu byla tedy zpracována, doložena 

usnesením zastupitelstva o schválení přípravných prací na projektu a čestným prohlášením starosty 

města o zajištěném spolufinancování i s přílohou návrhu rozpočtu. 
Takto postupoval projektový tým u každé s doposud podávaných žádostí předchozích 

podaných i schválených projektů (více než čtyřiceti) z různých dotačních oblastí. Podklady byly vždy 

akceptovány, ne však v případě této akce podle „nové metodiky“ ministerstva pro místní rozvoj. Ta 

vyžaduje originál usnesení zastupitelstva města o schválení projektu i rozpočtu a neakceptuje čestné 
prohlášení statutára.  

 

Protože se nám nepodařilo přesvědčit příslušného pracovníka MMR,  že předložené podklady 
mají stejnou váhu, neboť zastupitelstvo na svém jednání problematiku projektu regenerace sídliště 

probralo včetně termínů i nákladů a logicky tím souhlasilo-li se zpracováním celé dokumentace a 

podání žádosti, čímž projekt dostal zelenou, nezbývá, než na tomto mimořádném zastupitelstvu 
schválit totéž, co už jednou schváleno bylo, pouze to precizněji formulovat. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

a) ruší  

usnesení č. 10/E/5 ze dne 9. prosince 2015 

 

b) schvaluje 

projekt „Regenerace panelového sídliště U nádraží“, a zahájení jeho první etapy, 

vedoucí k podání žádosti o dotaci z Programu podpory bydlení pro rok 2016 – podpory 

regenerace panelových sídlišť. Současně schvaluje zařazení finančních prostředků ve 

výši 4,615 milionu korun do rozpočtu roku 2016 na spolufinancování této první etapy. 

Z: vedoucí odboru rozvoje města  

 


