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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 154/28/2020
ze dne 31.7.2020

k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje regionů 2019+ na rok
2020 v podprogramu Podpora obcí s 3001–10000 obyvatel pro
dotační titul 117d8220H
Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informaci o vyhlášení dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Programu
rozvoje regionů 2019+ na rok 2020 v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000
obyvatel pro dotační titul 117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního
odpočinku, která je určena pro obce od 3001 do 10000 obyvatel s možným
poskytnutím dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce.

II. Schvaluje
podání žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního místa pro aktivní odpočinek
v rámci programu definovaného v bodu I. tohoto usnesení, jakož i dofinancování
dotací nekrytých nákladů na výstavbu tohoto multifunkčního hřiště z rozpočtu obce.

III. Rozhoduje
o podání žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního místa pro aktivní
odpočinek v rámci programu definovaného v bodu I. tohoto usnesení.

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby, aby realizovala potřebné právní úkony související
s Rozhodnutím dle bodu III. tohoto usnesení a aby podepsala jménem Obce Zdiby
příslušnou žádost o podání dotace.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:

starostka

Provede:

starostka

Projednáno s:
Přílohy:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 154/28/2020
V návaznosti na pocitové mapy vyplňování občany obce Zdiby v rámci příprav zadání nového
územního plánu vyplynul mimo jiné výrazný zájem občanů na budování sportovní infrastruktury
v obci Zdiby, a to především na vybudování dětských hřišť, vybudování sportovišť, příp. rozšíření
sportovišť stávajících. Občané vyjádřili svůj zájem, aby chybějící sportovní zázemí bylo dotvářeno
v různých místních částech obce, neboť z důvodu rozlehlosti obce a určité oddělenosti jejích částí
jsou stávající sportoviště pro sportovní vyžití v obci, ale i v rámci Základní a mateřské školy ve
Zdibech nedostatečná.
V rámci vyhlášené dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Programu rozvoje regionů
2019+ na rok 2020 v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel, dotačního titulu
117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku má nyní obec možnost požádat
o dotaci na vybudování nového sportoviště, přičemž v rámci podporovaných aktivit je
navrhováno vybudování multifunkčního hřiště, které v obci zcela chybí, a to na pozemku ve
vlastnictví obce. Poskytnutí dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
obce, přičemž předpokládaná hodnota multifunkčního hřiště je cca 2 mil. Kč, tzn., že by se obec
spolupodílela částkou ve výši cca 800 tis. Kč.
Dotací nekryté náklady výstavby hřiště by byly kryty z rozpočtu obce na rok 2021 z § 3421.
Parametry, umístění a využití hřiště:
−
−
−

multifunkční hřiště 25 x 14 m, využití volejbal, nohejbal, minikopaná;
tréninky dětí, využití pro školní tělocvik, využití pro veřejnost – děti i dospělé;
pozemek parc. č. 105/26, k.ú. Přemyšlení, dle ÚP určeno jako plocha OS – občanské
vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení.

Na základě výše uvedeného a přínosu v oblasti sportovního vyžití je doporučováno schválit
podání žádosti o tuto dotaci.

