Informace o podaných žádostech o poskytnutí dotace v roce 2013
-

-

-

-

-

Standardně jsme žádali V lednu 2012 Olomoucký kraj o podporu JSDHO a zde nám byla
schválena dotace na opravu dopravního vozidla ve výši 20 000 Kč.
V únoru byla zpracována žádost o poskytnutí podpory v rámci programu Leader MAS Střední
Haná, a to s projektem „Hasičská zbrojnice – stavební úpravy“ (jedná se o výměnu oken
ve II. NP, dále výměnu vstupních dveří II. NP, pokládku dlažby a výměnu části svítidel).
Celkové předpokládané náklady činí 272 125 Kč, včetně DPH, přičemž dotace by mohla činit
částku 168 672 Kč (DPH není uznatelný výdaj). V tomto dotačním titulu byl značný převis
žádostí, avšak vzhledem k novým pravidlům v PRV byla navýšena alokace z jiné fiche (kulturní
památky), kde byl rovněž převis žádostí vůči celkové alokaci. Náš projekt byl pak výběrovou
komisí vybrán k realizaci. Předpokládáme, že někdy v průběhu června bychom mohli uzavírat
Dohodu s SZIF na financování této akce. Do stejného programu byla podána žádost naší
farnosti na obnovu vnějšího pláště kostela svaté Markéty – I. etapa, zahrnující komplexní
opravu omítek průčelí vstupu bočních částí hlavní lodě a věže kostela, včetně výměny všech
klempířských prvků. Náklady na tuto etapu činí dle rozpočtu částku cca 1 250 000 Kč, včetně
DPH, přičemž bylo žádáno o částku cca 1 100 000 Kč. DPH je u farnosti uznatelným výdajem.
Tento projekt nebyl podpořen, právě z důvodu úpravy pravidel PRV a nevyčerpaná alokace
z dané fiche byla převedena do fiche, v níž byl zařazen projekt obce na úpravu prostor
v hasičské zbrojnici. Je vhodné uvést, že do naší obce se z programu Leader MAS Střední
Haná dostalo již více jak 1 000 000 Kč (MAS Střední Haná zahrnuje území 12 obcí a prostředky
čerpala Obec Troubky na revitalizaci prostranství u pošty, TJ Sokol Troubky na opravu střechy
šaten fotbalového oddílu a Farnost Troubky na rekonstrukci elektrorozvodů a osvětlení
uvnitř kostela svaté Markéty).
V únoru jsme ve spolupráci s ředitelem školy opětovně připravili žádost o poskytnutí dotace
z programu Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Zahrada – nejen místo
odpočinku – II. etapa“. Celkové předpokládané výdaje na tento projekt činí 574 750 Kč,
přičemž je žádáno o poskytnutí dotace v celkové výši 400 000 Kč.
Z Úřadu práce nám pak na VPP byla schválena dotace v celkové výši 15 000 / 1 zaměstnanec.
Od 1 . 3. 2013 máme k dispozici 3 zaměstnance (výše dotace 3 x 15 000 x 6 měsíců = 270 000
Kč). V dubnu hodláme přijmout 3 ženy a další 2 muže. Z tohoto důvodu nebudeme přijímat
v letním období brigádníky.
Začátkem letošního roku byla zrušena 32. výzva ROP SM na fyzickou revitalizaci území, kde
byl podán projekt obce „Revitalizace centra obce Troubky“ zahrnující úpravy prostranství
v okolí kulturního domu s důrazem na revitalizaci zeleně. Dle neoficiálních informací byl náš
projekt mezi vybranými žadateli. V nově vyhlášené výzvě se zvýšila alokace a došlo
k částečné úpravě podmínek. Náš projekt bude opětovně podán do této výzvy.
Předpokládáme, že bychom s ohledem na předchozí uvedené skutečnosti mohli být úspěšní.
V případě získání podpory by se projekt realizoval v letech 2014-2015.
V podzimních měsících jsme podali do Operačního programu životní prostředí projekt
„Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“. V rámci tohoto projektu by mělo dojít
revitalizaci zeleně podél hlavní komunikace s ukončením v parku u hřbitova. Rozpočet celého
projektu činí částku 2 500 000 Kč bez DPH a zahrnuje všechny výdaje s projektem spojené
(projekt, dotační managment, organizace výběrového řízení, publicita, technický dozor,
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samotné práce + rozpočtová rezerva ve výši 5 % celkových výdajů projektu). Výše dotace dle
pravidel programu činí 70 %.
V jarních měsících se předpokládá vyhlášení poslední výzvy na revitalizaci zeleně v krajině.
Pracovní skupina složená ze zastupitelů a dalších odborně znalých občanů ve spolupráci
s projekční kanceláří Zahrada Olomouc tento projekt připravuje do finální podoby.
Předpokládané výdaje by měly činit asi 3 000 000 Kč bez DPH, přičemž výše dotace podle
pravidel programu činí 90 %.

Daná zpráva je informativního charakteru, avšak k podávanému projektu „Revitalizace centra obce
Troubky“ musí být přijato usnesení zastupitelstva týkající se financování spoluúčasti obce a dále pak
udržitelnosti projektu.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyčlenění spolufinancování ve výši 30 %
celkových způsobilých výdajů, včetně nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady ve výši
1 104 000 Kč pro rok 2014, a to pro projekt „Revitalizace centra obce Troubky“.
2. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyčlenění prostředků pro financování provozu
v době udržitelnosti projektu „Revitalizace centra obce Troubky“ (2014-2020), a to ve výši dle
zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
K tomuto je třeba podotknout, že se jedná o předběžné schválení spolufinancování projektu, který
ještě není vybrán k finanční podpoře a dále, že částka zde uváděná je projekční, čili ve skutečnosti by
se po výběrovém řízení měla snížit.

