Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 311/53/2021
ze dne 10.12.2021

k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje regionů 2019 + v rámci dotačního titulu Podpora
obnovy místních komunikací
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informaci o vyhlášení dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Programu
rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000
obyvateli, dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, která je
určena pro obce od 3001 do 10000 obyvatel s možným poskytnutím dotace až do
výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

II. Schvaluje
1) podání žádosti o dotaci z programu definovaného v bodu I. tohoto usnesení na
projekt „Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení ulice
K Holosmetkům, obec Zdiby“, který zahrnuje rekonstrukci 1. etapy místní
komunikace K Holosmetkům.
2) zajištění financování dotací nekrytých nákladů z rozpočtu obce.

III. Rozhoduje
1) o podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací na projekt
„Rekonstrukce komunikace a stavba pěšího propojení ulice K Holosmetkům,
obec Zdiby“ 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 dotaci.

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 Rady obce Zdiby č. 311/53/2021
V rámci vyhlášené dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Programu rozvoje regionů
2019+ na rok 2022 v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel, dotační titul
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací má obec možnost požádat o dotaci na
obnovu místních komunikací.
V rámci projektových příprav rekonstrukcí místních komunikací v obci Zdiby je v návaznosti na
stupeň připravenosti navrhován k podání žádosti o dotaci projekt, který zahrnuje 1. etapu místní
komunikace K Holosmetkům.
Poskytnutí dotace: až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů obce.
Mezi neuznatelné náklady patří:
- vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
- vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
- svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů
těchto vedení,
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.
Limit dotace: 500 tis. Kč. - 10 mil. Kč.
Předpokládaná hodnota projektu je cca 13 mil. Kč.

