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Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice
Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 14.1. Dostupnost center
Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj místních komunikací
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03349
Příjemce dotační podpory: Obec Radošovice (IČ 00251739)

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho celkového ukončení
Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Radošovice zajistila přípravu, podala žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, kde následně Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila jako vhodný a schválila jeho podporu.
Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 16.07.2015.
Celkový rozpočet projektu byl 11 729 354,67 Kč. Obec Radošovice zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala
příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu v celkové částce 11 142 886,93 Kč.

Příprava realizace projektu skončena
Dne 09.04.2015 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku do
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení
ZNAKON, a. s. (IČ: 26018055), Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.
Celková cena stavební zakázky a dodání pamětní desky: 9 340 260,06 Kč bez DPH, tj. 11 301 714,67 Kč včetně DPH.
Dne 11.05.2015 objednatel stavební zakázky, obec Radošovice, odevzdal staveniště k provádění stavebních prací
vybranému zhotoviteli.

Realizace stavební zakázky skončena
Stavební práce zhotovitel započal dne 11.05.2015 a dokončil dne 10.08.2015. Sjednaný termín dokončení i cena stavebních
úprav byly dodrženy dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem.
Objednatel stavební zakázky, obec Radošovice, ohlásil dne 30.06.2015 speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení
stavebních úprav s předpokladem užívání od 31.08.2015. Od tohoto data byly místní komunikace, které se týkaly se dílčích
částí projektu: MK III. tř. jižní osídlení – silnice III/00430a a Chodník na návsi při silnici III/00430a, plně schopné užívání.
Místní komunikace vztahující se k dílčí části projektu MK III. tř. jižní osídlení – silnice III/00430a byla uvedena do užívání
vydáním kolaudačního souhlasu ze dne 24.08.2015. Stavba dílčí části projektu Veřejné osvětlení MK III. tř. jižní osídlení –
silnice III/00430a byla uvedena do užívání vydáním kolaudačního souhlasu ze dne 17.08.2015.

Ukončení projektu ROP NUTS II Jihozápad
Byly dokončeny všechny aktivity k ukončení projektu vč. zpracování veškeré dokumentace předepsané k finančnímu
ukončení projektu, tedy k proplacení částky dotace na účet obce Radošovice. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi
přílohami a se žádostí o platbu byla dne 23.09.2015 odevzdána na ROP NUTS II Jihozápad. Dne 25.02.2016 byla ze strany
Regionální rady provedena kontrola projektu na místě samém. Dotace byla v aktualizované částce 11 141 856,18 Kč
připsána na účet obce Radošovice.

Současné aktivity týkající se projektu
Výsledky projektu jsou dnes plně využívány.
Dle pravidel Regionálního operačního programu je připravena monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která
bude nejpozději do 21.10.2017 odeslána Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad. Jde o v pořadí druhou z pěti zpráv, které
budou po dobu udržitelnosti projektu průběžně odevzdávány.
Zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Radošovice dne 22.09.2017

