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Úprava veřejného prostranství Dřešín - UČS 1
- autobusové zastávky, příjezd a přístup

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 14.1. Dostupnost center
Oblast podpory 14.1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.2.00/02.00600

Aktuální informace o realizaci projektu

Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Dřešín zajistila přípravu a v druhé výzvě k podávání žádostí dne 21.03.2008 podala žádost o zařazení projektu do
ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu.
Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila a schválila jeho podporu.
Celkový rozpočet projektu je 3 099 117,00 Kč (včetně úroků z bankovního úvěru na realizaci akce). Obec Dřešín zařazením
projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu
v celkové částce 2 764 415,01 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu.
Smlouva o poskytnutí dotace byla oboustranně potvrzena dne 03.09.2008.

Vlastní realizace projektu
Dne 12.11.2008 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku:
Silnice Klatovy, a. s. (IČ: 45357307), Vídeňská 190, Klatovy, 339 01.
Stavební práce zhotovitel započal dne 11.12.2008 a dokončil dne 18.08.2009. Objednatel stavební zakázky, obec Dřešín,
ohlásil stavebním úřadům dokončení stavby. Kolaudační souhlas byl odborem dopravy vydán dne 16.09.2009 pro Úpravu
veřejného prostranství Dřešín - část 1 a stavebním odborem dne 09.09.2009 pro veřejné osvětlení - I. etapa.

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 Dřešína. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi
přílohami a se žádostí o proplacení částky dotace projektu byla odevzdána dne 23.10.2009 Regionální radě ROP NUTS II
Jihozápad. Regionální rada provedla dne 23.02.2010 místní kontrolu dokončení projektu a porovnání skutečného stavu se
stavem deklarovaným v závěrečné monitorovací zprávě. Kontrola konstatovala řádné dokončení projektu a doporučila
proplacení dotace. Dotace byla v aktualizované částce 2 764 394,66 Kč na účet obce Dřešína připsána dne 08.07.2010.

Současné aktivity týkající se projektu
Úpravy, které byly součástí projektu UČS 1, jsou dnes plně využívány.
Dle pravidel Regionálního operačního programu je připravena monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která
bude nejpozději do 29.01.2011 odeslána Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad. Jde o první z pěti zpráv, které budou po
dobu pěti let od data ukončení projektu odevzdávány.

Zpráva zveřejněna vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Dřešín dne 19.01.2011


