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Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Drážov
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.1.14/1.5.00/35.03351
Příjemce dotační podpory: Obec Drážov (IČ 00251143)

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho celkového ukončení
Projekt podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad
Obec Drážov 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 uzavřena dne 09.07.2015.
Celkový rozpočet projektu byl 6 812 542,77 Kč. Obec Drážov zařazením projektu do ROP NUTS II Jihozápad získala příslib
finanční podpory na přípravu, realizaci, řízení a publicitu projektu v celkové částce 6 369 847,62 Kč, kterou obdrží za
předpokladu úspěšného dokončení projektu.

Příprava realizace projektu skončena
V interním zadávacím řízení mimo režim zákona konaným podle pravidel stanovených ROP NUTS II Jihozápad zadavatel
(obec Drážov), vybral zhotovitele, který na základě výzvy k podání nabídky předložil nejnižší nabídkovou cenu.
Dne 15.04.2015 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení stavby s vybraným zhotovitelem:
Silnice Klatovy a. s. (IČ 45357307), Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy.
Celková cena stavební zakázky a dodání pamětní desky 6 532 802,77 Kč byla následně smluvním dodatkem č. 1 změněna
na 6 427 682,55 Kč.
Objednatel stavební zakázky, obec Drážov, odevzdal první část staveniště k provádění stavebních prací vybranému
zhotoviteli dne 17.04.2015, druhou část pak dne 07.05.2015.

Realizace stavební zakázky skončena
Stavební práce zhotovitel započal dne 22.04.2015 a dokončil dne 03.08.2015. Sjednaný termín dokončení i cena stavebních
úprav byly dodrženy dle smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě.
Objednatel stavební zakázky, obec Drážov, ohlásil dne 30.06.2015 speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavebních
úprav s předpokladem zahájení užívání od 03.08.2015. Od tohoto data jsou místní komunikace, jejichž úpravy byly součástí
projektu, plně schopné užívání.

Ukončení projektu ROP NUTS II Jihozápad
Byly dokončeny všechny aktivity k ukončení projektu vč. zpracování veškeré dokumentace předepsané k finančnímu
ukončení projektu, tedy k proplacení částky dotace na účet obce Drážov. Závěrečná monitorovací zpráva se všemi přílohami
a se žádostí o platbu byla dne 23.09.2015 odevzdána na ROP NUTS II Jihozápad. Dne 25.02.2016 byla ze strany
Regionální rady provedena kontrola projektu na místě samém. Dotace byla v aktualizované částce 6 371 861,41 Kč na účet
obce Drážov připsána dne 17.02.2016.

Současné aktivity týkající se projektu
Výsledky projektu jsou dnes plně využívány.
Dle pravidel Regionálního operačního programu je připravena třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu,
která bude nejpozději do 23.10.2019 odeslána Regionální radě ROP NUTS II Jihozápad. Jde o v pořadí čtvrtou z pěti zpráv,
které budou po dobu udržitelnosti projektu průběžně odevzdávány.
Tato informační zpráva zveřejněna vyvěšením na informační desce Obecního úřadu Drážov dne 09.09.2019

