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 312/53/2021
ze dne 10.12.2021

k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje regionů 2019 + v rámci dotačního programu
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
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 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
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 „Přístavba radnice obce Zdiby;
2) zajištění financování dotací nekrytých nákladů z rozpočtu obce;

III. Rozhoduje
1) o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov na
projekt „Přístavba radnice obce 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 Zastupitelstva Obce Zdiby č. 312/53/2021
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 obyvateli, dotačního titulu
117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov má obec možnost požádat o dotaci na
přístavbu radnice obce v souladu s již zpracovanou projektovou dokumentací. Pro projekt již bylo
vydáno stavební povolení.
Předmětem projektu je přístavba ke stávajícímu objektu radnice obce Zdiby, přístavba je navržena
na sousedním pozemku 473/13, k.ú. Zdiby.
Poskytnutí dotace: až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů obce.
Uznatelné náklady:
- přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy.
V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo
modernizace, pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to
maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
i. Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří.
Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
ii. Výměna kotle včetně otopné soustavy.
Limit dotace: 500 tis. Kč. - 20 mil. Kč
Předpokládaná hodnota projektu je cca 14 mil. Kč, tzn., že by se obec spolupodílela částkou ve výši
cca 4,5 mil. Kč.

