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Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního života a zvýšení atraktivity obce
Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory 14.2.3. Revitalizace částí měst a obcí
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02093

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu
Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Radošovice zajistila přípravu a v šesté výzvě k podávání žádostí ve stanoveném termínu (do 30.09.2009) podala
žádost o zařazení projektu do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.3. Revitalizace částí měst a obcí.
Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad vyhodnotila kvalitu projektu a schválila jeho podporu.
Smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou ROP NUTS II Jihozápad byla oboustranně potvrzena dne 03.02.2011;
dodatek smlouvy byl oboustranně potvrzen dne 26.01.2012.
Celkový aktualizovaný rozpočet projektu je 4 914 327,00 Kč (včetně úroků z bankovního úvěru na realizaci akce), z čehož
částka finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu je stanovena ve výši 92,5 % celkových způsobilých
výdajů projektu, tzn. v celkové finanční částce 4 237 500,60 Kč.
Smluvně sjednanou finanční podporu obec Radošovice obdrží po úspěšném dokončení projektu.

Celá přípravná fáze byla zdárně dokončena
V zadávacím řízení na zhotovení stavebních prací byl dle nejvhodnější nabídky vybrán zhotovitel STAVEBNÍ SPOLEČNOST
H a T, spol. s r. o. (IČ 45023522), Komenského 373, 386 01 Strakonice.
Smlouva s vybraným zhotovitelem byla uzavřena ke dni 31.03.2011. Po odevzdání staveniště zhotoviteli dne 01.04.2011 pak
zhotovitel začal plnění stavebních prací.

Dokončení 1. části stavební zakázky
Zhotovitel v roce 2011 dokončil stavební práce v rozsahu 1. části zadané stavební zakázky, tj. revitalizaci domu č. p. 6, kde
hlavním tématem bylo vytvoření prostor obecního úřadu, spolu s úpravou okolních venkovních ploch. V lednu 2012 zhotovitel
dokončil také všechny předepsané zkoušky a odstranil ojedinělé drobné vady či nedodělky zjištěné přejímacím řízením.
Stavební úřadu byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání revitalizovaného domu č. p. 6 a ohlášení
užívání upravených okolních prostranství.
Obec Radošovice, jakožto stavebník, předpokládá bezproblémové kolaudační řízení, tedy i povolení k užívání stavby.
Otevření a zahájení užívání nového obecního úřadu včetně upravených okolních venkovních ploch je předkládáno ke dni
01.03.2012.

Pokračování realizace projektu a jeho dokončení
Nejpozději v měsíci únoru 2012 vybraný zhotovitel zahájí provádění stavebních prací v rozsahu 2. části projektu, která
představuje jednak demolici budovy původního obecního úřadu a jednak celkovou revitalizaci parku v ploše mezi vozovkou
místní komunikace Radošovice-Strakonice a řekou Volyňkou.
Součástí revitalizace parku jsou regenerace zeleně, úpravy terénu s vytvořením příjemných odpočinkových ploch, zřízení
dětského hřiště s vybavením a doplnění chodníků pro pěší k zajištění přístupů a k pohybu osob v nově upraveném parku.
Smluvně sjednaný termín dokončení 2. části a tedy i celé stavební zakázky: 11.05.2012.
Tato informační zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Radošovice dne 31.01.2012

