Komise Fondu mobility

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA POUŽITÍ FONDU MOBILITY

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tato pravidla jsou přijímána za účelem stanovení postupu při předkládání a projednávání návrhů na
použití Fondu mobility (dále jen „Návrh“) a stanovují náležitosti Návrhu a postup při jeho předkládaní.

2.

Náležitosti Návrhu

2.1.

Náležitosti Návrhu jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu, která slouží rovněž jako vzor Návrhu.

2.2.

Při splnění uvedených náležitostí bude komise Fondu mobility (dále jen „Komise“) považovat Návrh za
úplný a projedná jej na své schůzi.

3.

Předkládání Návrhu

3.1.

Návrh se předkládá na Odbor dopravy MMB. Doporučuje se předložit Návrh ve struktuře odpovídající
příloze tohoto dokumentu společně s průvodním dopisem navrhovatele.

3.2.

V případě, že předložený Návrh je neúplný či obsahuje nejasnosti, zajistí tajemník Komise výzvu
navrhovatele k doplnění či objasnění Návrhu.

3.3.

Tajemník Komise bude pravidelně informovat členy Komise o podaných Návrzích.

3.4.

Tajemník Komise zajistí předběžné posouzení podaných Návrhů Odborem dopravy MMB a Odborem
investičním MMB z hlediska vhodnosti a proveditelnosti projektů, jejichž financování z Fondu mobility je
navrhováno. Výsledek tohoto posouzení bude uveden ve svolání schůze Komise.

3.5.

Tajemník Komise bude informovat navrhovatele o výsledku projednání Návrhu v Komisi a případně také
o předběžných termínech projednání Návrhu v orgánech statutárního města Brna.

Příloha: Vzor návrhu na použití Fondu mobility

Návrh na použití Fondu mobility

Navrhovatel:
(např. městská část, odbor Magistrátu města Brna)
Kontaktní osoba (jména, příjmení, telefon):
Projekt:
(projekt musí být v souladu s určením Fondu mobility vyjádřeném v článku 3 statutu Fondu mobility)
Aktuální stav projektu:
(aktuální fáze, v které se projekt nachází, např. máme všechna potřebná povolení, soutěžíme zhotovitele,
letáky pro informační kampaň jsou schváleny – Fond mobility je primárně určen na samotnou realizaci opatření
z oblasti dopravy)
Předpokládaný začátek realizace:
(předpokládaný začátek realizace projektu, např. 3 měsíce od schválení finančních prostředků)
Předpokládaný konec realizace:
(odhad doby realizace, např. 6 měsíců)
Celkové náklady na realizaci projektu:
(celkové předpokládané náklady na projekt rozčleněné na náklady na přípravu a realizaci)
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno:
Stručné odůvodnění přínosu projektu:
Seznam všech dosud pořízených studií a dalších dokumentů:
(komise si je může vyžádat pro posouzení projektu a jeho připravenosti)
Další informace:
(např. návaznost na jiné realizované či připravované záměry v okolí, uvedení záměrů, které mohou mít vliv na
projednávaný projekt a podobně)

