PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+
Žádost o dotaci
Pracovní verze
Podprogram:
Dotační titul:

117D821
Podpora obnovy a rozvoje venkova
117D8210A
Podpora obnovy místních komunikací

Pořadové číslo:

100606

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název žadatele:
Kraj: CZ042

Rok: 2019 (první rok, na který je žádána dotace)

Městys Slavětín

Ústecký kraj

Louny

NÁZEV AKCE:

Oprava komunikace v městysu Slavětín

Okres: CZ0424

LOKALITA AKCE:
Slavětín, p.p.č. 413/1, 410/48, 410/52 a 410/40
(část obce)
ÚDAJE O ŽADATELI:
Název žadatele:
název obce/sdružení obcí/kraje: Městys Slavětín
právní forma:
Obec
IČ:
00265497
Sídlo žadatele: (adresa musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ)
ulice:
Na Městečku
číslo popisné/orient.:
50
obec, část obce:
Slavětín, Slavětín
okres:
Louny
PSČ:
439 09
Kontaktní údaje žadatele:
telefon:
415677114
e-mail:
ouslavetin@mybox.cz
www:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
číslo účtu u ČNB:
94-5610481/0710
Starosta (primátor, hejtman):
příjmení, jméno, titul:
adresa:

starosta
Jandl Jaroslav
Na Městečku 50
439 09 Slavětín
(okr. Louny)
415677114

telefon:
mobil:
e-mail:
ouslavetin@mybox.cz
Kontaktní osoba (zpracovatel žádosti):
příjmení, jméno, titul:
Jandl Jaroslav
Na Městečku 50
adresa:
439 09 Slavětín
(okr. Louny)
telefon:
415677114
mobil:
e-mail:
ouslavetin@mybox.cz
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2.SPECIFICKÉ ÚDAJE:
Stručná charakteristika akce
Městys Slavětín potřebuje opravit a částečně zrekonstruovat místní komunikaci 6c v místní části městyse. Jedná se o
ucelenou část komunikace na p.p.č. 413/4, 410/48, 410/40, 410/52. Oprava komunikace bude provedena v rozsahu o
celkové ploše 945m2 a to s ohledem na stávající stav. Komunikace je v současné době provedena z asfaltového recyklátu.
Tato komunikace slouží pro obyvatele lokality 8 RD a je nutné jí zrekonstruovat. Komunikace je v místech propadlá,
rozdrolená a vyplavené od dešťové vody . V některých místech je také její povrch narušen vegetací a je nutné i tento
problém vyřešit. Již není zcela bezpečné jezdit na komunikaci bez zvýšené opatrnosti. V rámci oprav bude provedeno
945m2 komunikace v asfaltovém povrchu a dešťové vody budou odvodněny do dešťové kanalizace a rozlivem do zelených
pásů ve spodní části komunikace. V rámci oprav komunikace dojde ke změně materiálu povrchu komunikace z asfaltové drtě
na asfaltobetonový povrch. Niveleta komunikace a výšková úprava nebude výrazně změněna a bude zachována s ohledem
na stávající vjezdy a sjezd z předmětné komunikace. Komunikace je umístěné v intravilánu městyse a jedná se o páteřní
místní komunikace, která spojuje lokalitu RD s centrem městyse. Tím dochází ke zpřístupnění centra městyse a hlavních
pilířů občanské vybavenosti - tzn. k mateřské škole, radnici, kulturnímu centru, ordinaci lékaře, poště, dětskému hřišti a
autobusové zastávce, je zcela evidentní, že tato komunikace je velice důležitou spojkou k centru městyse a to hlavně pro
maminky s dětmi. Místní komunikace 6c k lokalitě RD je dále jedinou možnou přístupovou cestou sloužící pro veškerou
dopravní obslužnost, zásobování, vozidla RZS a HZS a především pro občany městyse Slavětín. Celá akce je plně v
souladu se strategickým rozvojovým plánem městyse Slavětín a je schválena zastupitelstvem městyse Slavětín bez výhrad.
Počet obyvatel k 1. lednu roku vyhlášení výzvy:
568
Celkový počet km místních komunikací ve správě
6
obce:
Rozpočet obce v roce 2017
Příjmy dle RUD (v Kč):

7 873 140,00

Příjmy - místní a zákonné poplatky (v Kč):

53 511,00

Ostatní příjmy (mimo dotaci) - nájmy,
prodej, hospodářská činnost (v Kč):

1 116 120,00

Náklady akce celkem (v Kč):

973 385,00

Z toho investice (v Kč):
Z toho neinvestice (v Kč):

973 385,00

Požadovaná dotace (v Kč):

681 369,00

3.PŘEHLED DOTACÍ (v tis. Kč na 3 desetinná místa):
(krajské, národní, EU a další zahraniční programy v roce 2018)
program

akce

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Oprava komunikace v městysu Slavětín

celkové
náklady
1 377,803

přidělená
dotace
688,901

4.TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (dd.mm.rrrr):
Název etapy

Zahájení

Dokončení

01.05.2019
01.05.2019
01.01.2020

31.12.2019
31.05.2020
30.06.2020

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

m2

945,000

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem
Financování akce
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
(projektu)

5.ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY:
Název parametru (technické parametry akce)
místní komunikace
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6.NEINVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Aktuální
2019

Kód řádku Druhové členění
5091
509s
54ps
5570
557s
5679
567s
59zs

Náklady obnovy stavebních objektů
Náklady budov a staveb
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

Hodnota ukazatele
CELKEM
973 385,00
973 385,00
973 385,00
681 369,00
681 369,00
292 016,00
292 016,00
973 385,00

973 385,00
973 385,00
973 385,00
681 369,00
681 369,00
292 016,00
292 016,00
973 385,00

7.INVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
v Kč

Aktuální
2019

Kód řádku Druhové členění

Hodnota ukazatele
CELKEM

8.IDENTIFIKACE OSOB:
(Doplňující údaje k žadateli o dotaci podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavec 3 písmeno e) a 218/2000 Sb. § 14 odstavec 4 písmeno j) )

1. Osoby jednající jménem žadatele
Statut.
orgán
ano

RČ
670129/2004

Datum
narození
29.01.1967

Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Jandl Jaroslav

Na Městečku 50, 439 09 Slavětín (okr. Louny)

2. Právnické osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu
Podíl
(%)

Právní
forma

IČ

IČ
zahraniční

Obchodní firma

Adresa trvalého pobytu

Prohlašuji, že:

údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsou v souladu s dokumenty schválenými obecním zastupitelstvem;

obec disponuje finančními prostředky minimálně ve výši podílu vlastních zdrojů a v případě poskytnutí dotace je
zabezpečeno financování.
Zavazuji se, že v případě poskytnutí dotace budu postupovat podle podmínek a zásad podprogramu.
Přílohy dle Zásad podprogramu v počtu:

ks

Vypracoval: Jaroslav Jandl

Telefon: 415677114

Schválil: Jaroslav Jandl

Dne: 14.02.2019

Přílohy vložené do aplikace DIS ZAD:
Žadost o dotaci - přílohy
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Podpis starosty (primátora, hejtmana) a otisk razítka:

