jiho

Místní komunikace - obec Čkyně - 1. fáze
(obnova komunikací silnice II/171-Předenice-Samoty a Spůle-Onšovice-silnice II/171)
Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 14.1. Dostupnost center
Oblast podpory 14.1.5. Rozvoj místních komunikací
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/03.01078

Aktuální informace o projektu
Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Čkyně zajistila přípravu, podala žádost o podporu projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
kde následně Regionální rada ROP NUTS II Jihozápad projekt vyhodnotila jako vhodný a schválila jeho podporu. Smlouva o
poskytnutí dotace byla oboustranně potvrzena dne 28.01.2009.
Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu byl 6 367 829,00 Kč. Obec Čkyně zařazením projektu do ROP NUTS II
Jihozápad získala příslib finanční podpory na přípravu, realizaci, administrativní agendu, publicitu a řízení projektu v celkové
částce 5 890 241,01 Kč, kterou obdrží za předpokladu úspěšného dokončení projektu.
Podle výsledku zadávacího řízení, kterým byl vybrán zhotovitel stavby, obec Čkyně aktualizovala bilanci financování
projektu. Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu dle aktualizace byl: 6 482 475,71 Kč; z toho příspěvek ROP NUTS II
Jihozápad: 5 890 241,01 Kč, financování z rozpočtu obce Čkyně: 592 234,70 Kč.

Vlastní realizace projektu
Dne 23.02.2009 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s vybraným uchazečem:
STRABAG a. s. (IČ 60838744), Oblast Střed, Vodňanská 333, Prachatice, 383 11.
Stavební práce zhotovitel započal dne 16.04.2009 a dokončil dne 30.06.2009. Objednatel stavební zakázky, obec Čkyně,
ohlásil speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavebních úprav a opětovné řádné užívání komunikačních staveb.

Ukončení projektu ROP NUTS II Jihozápad
V roce 2009 byly splněny všechny aktivity k ukončení projektu vč. zpracování dokumentace předepsané k finančnímu
ukončení projektu, tedy k proplacení částky dotace na účet obce Čkyně. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi přílohami
a se žádostí o proplacení částky dotace projektu je v úplnosti připravena a byla odevzdána dne 24.08.2009 Regionální radě
ROP NUTS II Jihozápad, která po provedení kontroly projekt finančně ukončila a obci Čkyni proplatila dotaci.

Současné aktivity týkající se projektu
Obnovené místní komunikace jsou ve fázi časového limitu udržitelnosti projektu, po který příjemce dotace řádnou péčí musí
zajistit jejich trvalé užívání. Obnovené místní komunikace, ač jsou užívány již od 30.06.2009, jsou stále plně funkční a hojně
využívané, což je nejprůkaznějším i nelépe viditelným dokladem o příkladné péči, jako jim obec věnuje.

Místní komunikace obnovené s přispěním ROP NUTS II Jihozápad budou mít už 5 let!
Letošním rokem, tedy už pátým rokem od dokončení jejich obnovy, jsou místní komunikace v plné kondici a slouží ku
spokojenosti nejenom všech našich občanů, ale se zálibou je využívají také návštěvníci regionu, turisté i cykloturisté.
Letošní rok je projekt již ve fázi pátého, tedy i posledního povinně stanoveného období udržitelnosti dle pravidel ROP NUTS
II Jihozápad, nikoli ale své existence. Brzy bude podána pátá a poslední zpráva z období udržitelnosti projektu. Tím skončí
povinnosti obce vůči Regionální radě ROP Jihozápad, nekončí tím však závazky obce najmě vůči svým občanům!
Dobrou kvalitou provedené stavby i následující poctivou péčí jsou naše místní komunikace stále takřka jako nové a obec se
o ně bude nadále starat stále se stejnou pečlivostí, aby sloužily ku prospěchu všem co nejdéle, nejlépe ještě celá staletí.
Zpráva zveřejněna vyvěšením na informačních deskách Obecního úřadu Čkyně dne 12.05.2014.

