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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 přípravě a realizaci projektu a jeho celkovém ukončení
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. Dne 01.04.2011 objednatel odevzdal staveniště
k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli.

Realizace stavební zakázky skončena
Zhotovitel započal stavební práce bezprostředně po převzetí staveniště. Stavební práce v plném rozsahu zadávané stavební
zakázky byly ukončeny dne 11.05.2012. Fyzická realizace projektu skončila dnem 28.06.2012, kdy organizace pověřená
řízením projektu příjemci odevzdala dokumenty k fyzické realizaci projektu včetně faktury za svoji činnost. Indikátory projektu
byly splněny a realizací projektu bylo dosaženo úplného úspěšného naplnění stanovených cílů projektu. Od ukončení fyzické
realizace projektu jsou výsledky projektu plně schopné užívání.

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 22.11.2012 odevzdána na ROP NUTS II Jihozápad. Dne 20.06.2013 byla ze strany
Regionální rady provedena kontrola projektu na místě samém. Dotace byla v aktualizované částce 3 944 985,76 na účet
obce Radošovic připsána dne 07.11.2013.

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 24.08.2017 odeslána Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad. Jde o v pořadí pátou monitorovací
zprávu o udržitelnosti projektu, která jako poslední zpráva v rámci projektu „Revitalizace objektu a parku v Radošovicích“
uzavře povinné pětileté období udržitelnosti projektu.

Tato informační zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Radošovice dne 27.07.2017


