Středočeský Fond rozvoje obcí
a měst
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2012
Velké projekty
Evidenční číslo: FRO/VEP/013108/2012
Žadatel
Název žadatele: Obec Přišimasy

Druh žadatele: Právnická osoba - obec

IČ/RČ: 00235652

ORP: Český Brod

Ulice: Přišimasy

Číslo popisné: 80

Obec: Přišimasy

Okres: Kolín

PSČ: 28201

Pošta: Český Brod

Telefon: 321 672 890

Fax: 321 672 890

Email: ou@prisimasy.cz

www: www.prisimasy.cz

Korespondenční adresa (je-li jiná než výše uvedená)
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

ORP:
Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 6327151/0100

Bankovní ústav: Komerční banka

Kód banky: 0100
Specifický symbol: 20617

Statutární zástupce
Jméno: Pavel Frank

Funkce: starosta

Jméno: Václav Šmejkal

Funkce: místostarosta

Žádost vyplnil
Jméno: Lubomír Nymburský

Telefon: 721160119

E-mail:
l.nymbursky@centrum.cz

Doplňující informace
Počet obyvatel k 31.12.2010: 698
Datum usnesení obecního zastupitelstva: 24.10.2011 0:00:00
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Obec má schválený územní plán: ano
Bilance hospodaření 2010 – příjmy: 6 493 681 Kč

výdaje: 5 938 918 Kč

Schválený rozpočet na rok 2011 – příjmy: 5 257 500 Kč

výdaje: 5 257 500 Kč

Projekt
Název projektu: Rekonstrukce Mateřské školy Přišimasy
Oblast podpory: Mateřské školy
Popis projektu:
Mateřská škola v Přišimasech je školkou spádovou pro okolní obce. V současnosti je zde 24 dětí.
Školka je v současnosti v havarijním stavu. Náš projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci.
Základem je nová střecha, do které v současné době zatéká, poté zateplení budovy - tím dojde
ke snížení energií na vytápění, dále je zde plánováno tepelné čerpadlo tak, aby se provoz snížin
na minimum, také se zde počítá s hydroizolací, jelikož je školka dosti vlhká. V areálu školky dojde
k malým terénním úpravám, část pozemku bude nově oplocen z důvodu nevyhovujícího stavu.

Seznam pozemků, na kterých je akce realizována:
sp. č. 99, pp. č. 1

Cíle a přínosy projektu,zdůvodnění potřeby realizace projektu:
zhodnocení majetku obce, zkvalitnění prostředí pro děti, energetické úspory na vytápění

Možná rizika realizace projektu:
neobdržení dotace

Zahájení realizace projektu měsíc/rok: 6/2012
Ukončení realizace projektu měsíc/rok: 10/2012
Projekt musí být ukončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy příjemcem dotace; uznatelné jsou náklady vzniklé od 1. 1. 2012.

Připravenost projektu
ohlášení stavby
Podpis smlouvy s dodavateli
Projektová dokumentace
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Veřejná soutěž

30%

Dotace
Typ dotace:

neinvestiční

Požadovaná investiční dotace:

0 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace:

3 200 000 Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2012:

3 200 000 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům:

84,082%

Vlastní investiční zdroje:

0 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje:

605 796 Kč

Celkové vlastní zdroje:

605 796 Kč

Předpokládané investiční náklady:

0 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady:

3 805 796 Kč

Celkové předpokládané náklady:

3 805 796 Kč

Spolufinancování projektu EU
Spolufinancování projektů EU

Ne

Dotace z EU:

0 Kč

Náklady na projekt včetně dotace z EU:

0 Kč

Závazné minimální parametry akce
Parametr

Jednotka

Hodnota

koberec asfaltový hrubý do 3m,
6cm

m2

397,54

zateplovací systém, 120 mm

m2

222,03

zateplovací systém soklový
100mm

m2

46,71

laťování střech

m2

447,85

m

134,6

m2

109,31

m

35,96

folie podstřešní paropropustná

m2

447,85

zastřešení betonovou krytinou

m2

447,85

žlab z FiZn plech podokapní
krytina hladká z Fi Zn, 500mm
závětrná lišta z plechu

generováno: 11.10.2012 13:43:01

3/5

Velké projekty

ev. č.: FRO/VEP/013108/2012

s úpravou
nároží beton taška

m

36,77

plot tl. 20 se sloupky

m

27,77

oplocení z drátěného pletiva,
ocelové sloupky

m

42

soubor

6,98

vrata bez pohonu

ks

1

runway pro invalidy

ks

1

žlab odvodňovací

ks

25

kanalizace z trub PVC

m

25

soubor

1

ks

1

kovové rámy a vzpěry

realizační projektová
dokumentace
tepelné čerpadlo
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Povinné přílohy k žádosti
1. Podrobný rozpočet akce, u investičních akcí položkový rozpočet.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu
obce.
3. List(y) vlastnictví (ne starší než tři měsíce, stačí vytištěné z internetu) – u veřejného
osvětlení postačí čestné prohlášení obce o vlastnictví pozemků, na kterých je veřejné
osvětlení umístěno nebo listy vlastnictví v případě vlastnictví pozemků jiným vlastníkem,
než je obec; u veřejného rozhlasu nevyžadováno (nemusí být umístěn na pozemcích ve
vlastnictví obce).
4. Katastrální mapa(y) s vyznačením pozemků, na kterých je akce realizována (v případě
veřejného rozhlasu/veřejného osvětlení/dopravně-bezpečnostních opatření s vyznačením
jeho umístění).
5. Souhlasy všech vlastníků s realizací akce (pouze v případě místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení a dopravně-bezpečnostních opatření, kde pozemky nejsou
ve vlastnictví obce).
6. Stanovisko Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (pouze v případě
investičních akcí, kde je požadovaná dotace vyšší než 4 mil. Kč včetně DPH).
Všeobecná prohlášení
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této
žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní
plynoucích.
Prohlašuji, že tato žádost odpovídá „Pravidlům pro poskytování účelových dotací v rámci
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platným pro poskytování dotací od roku 2010 ve
Středočeském kraji“, schváleným usnesením č. 82-6/2009/ZK ze dne 12.10.2009.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby vybrané údaje z této žádosti byly
zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.
Prohlašuji, že nemám(e) ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu ke
státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obce a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým
organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je kraj zřizovatelem
nebo zakladatelem, a že nejsem (nejsme) v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo
příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský
kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.
Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce.
Prohlašuji, že veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí stejně jako příslušné pozemky jsou
ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti o dotaci (vyjma chodníků, místních komunikací,
veřejného osvětlení a dopravně bezpečnostních opatření – zde je dokládán souhlas vlastníka s
realizací akce – a vyjma veřejného rozhlasu).
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Prohlašuji, že má-li obec schválený, či připravuje-li, územní plán, je uvedená akce s ním v
souladu.
Prohlašuji, že projekt uvedený v této žádosti nebude spolufinancován z žádného fondu Evropské
Unie.
Závěrečné prohlášení
Zavazuji se, že v případě poskytnutí dotace budu postupovat podle platného znění „Pravidel pro
poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platných pro
poskytování dotací od roku 2010 ve Středočeském kraji“.
Datum: …………………....
Úředně ověřený podpis a razítko:...........................................................................…………………....
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FRO/VEP/013108/2012
Obec Přišimasy
Přišimasy 80
28201 Přišimasy
Pošta Český Brod

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012
„NEOTVÍRAT“

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

