Informace o podaných žádostech o poskytnutí dotace v roce 2013
1) Výstražný a varovný systém obcí Tovačov, Troubky a Lobodice
Nositelem projektu je město Tovačov a projekt byl podpořen z operačního programu životní
prostředí.
Dne 5. 9. 2013 proběhlo na MěÚ v Tovačově otevírání obálek a z tohoto je tento informativní výstup:
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Byly podány celkem 3 nabídky
o Společnost JD Rozhlasy s.r.o. nabídla cenu za celé dílo ve výši 3 433 950 Kč bez DPH
o Společnosti EMPEMONT nabídla cenu za celé dílo ve výši 3 374 985 Kč
bez DPH
o Společnost Tomáš Mikula – EL-MIK nabídla cenu za celé dílo ve výši
3 470 220 Kč bez DPH
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabízená cena, kterou nabídla společnost EMPEMONT
Valašské Meziříčí.
Na zasedání Rady města Tovačova byla výše uvedená společnost schválena jako zhotovitel
celé akce.
V rozpočtu činí celkové výdaje pro naši obec částku 419 707 Kč, včetně DPH, přičemž náš
finanční podíl bude 10% z této částky.
Dále se bude naše obec finančně podílet na výdajích za společná zařízení, která podle
rozpočtu činí 738 632 Kč, včetně DPH a náš podíl činí něco více jak třetinu z této částky,
přičemž opět budeme hradit pouze 10 % (zbývající část pokrývá dotace).
Společně s výdaji za zpracování digitálního povodňového plánu by tedy z rozpočtu naší obce
měla být hrazena částka ve výši cca 100 000 Kč.
Podrobně budeme znát náš podíl až po uzavření všech smluv městem Tovačov.
Projekt bude realizován do 30. 6. 2014 a fakturace proběhne jednorázově po předání díla se
splatností faktur 60 dnů ode dne jeho předání investorovi, tj. Městu Tovačov.
V únoru byla opětovně podána žádost o poskytnutí dotace z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na realizaci projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku – II. etapa“. Projekt
byl v září přesunut z pozice náhradního projektu mezi projekty podpořené. V rámci
výběrového řízení na dodavatele akce jsme oslovili celkem 5 společností a 1 další se sama
přihlásila o zaslání zadávací dokumentace. Nabídku pak podaly celkem 3 společnosti – BJM
Přerov s.r.o., Tomovy parky s.r.o. a TR Antoš spol. s r.o. Jako dodavatel byla vybrána
společnost BJM Přerov s nejnižší nabídkovou cenou 343 498 Kč bez DPH (415 632,60 Kč
včetně DPH). Z této ceny se pak odvíjelo konečné rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
o poskytnutí dotace, která činí celkem 290 942 Kč. Spolufinancování obce pak dělá celkovou
částku 124 690,60 Kč. Stavebně bude akce dokončena do konce měsíce listopadu
a administrativně pak do června 2014.
projekt „Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“ (podávaný jako žádost v listopadu
2012) byl v rámci operačního programu životní prostředí vybrán k podpoře a následně bylo
vyhlášeno výběrové řízení na zakázku podlimitního charakteru. Bylo osloveno celkem
5 společností, přičemž svou nabídku podaly pouze 2 společnosti – Gardner Zahrady s.r.o.
Stará Červená Voda a Zahrada Olomouc s.r.o.. Jako dodavatel byla vybrána společnost
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Zahrada Olomouc s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 383 561 Kč bez DPH (1 674 108,80 Kč
včetně DPH). U tohoto projektu právě dobíhá lhůta pro podání námitky vůči výsledku
výběrového řízení a krátce poté bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo
(vzor byl součástí zadávacích podmínek). Celková výše dotace činí 75 % ze všech způsobilých
výdajů, které nyní činí celkovou částku 2 025 272,20 Kč, včetně DPH, přičemž část
způsobilých výdajů byla obcí již uhrazena (projektová dokumentace, zpracování žádosti
o poskytnutí dotace) a malá část bude ještě upřesněna (zajištění TDI)
projekt obce „Revitalizace centra obce Troubky“ zahrnující úpravy prostranství v okolí
kulturního domu s důrazem na revitalizaci zeleně byl v regionálním operačním programu
podpořen a před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musel být dopracován, přičemž
v současné době probíhá k tomuto projektu stavební řízení. Výběr zhotovitele se
předpokládá v zimních měsících, po vydání stavebního povolení, a realizace tohoto projektu,
včetně přesnějšího finančního plnění , bude známa spíše až na jaře příštího roku.
Žádost o poskytnutí podpory v rámci programu Leader MAS Střední Haná, a to s projektem
„Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. etapa“ (jedná se o výměnu další části dlažeb na místní
hřbitově a pak také zpracování ucelené studie obnovy zeleně v areálu hřbitova a v jeho
bezprostředním okolí) byla podpořena, přičemž v termínu do 15. 12. 2013 bude podepsána
Dohoda se Státním zemědělským intervenčním fondem na poskytnutí dotace a poté bude
následovat výběrové řízení. Realizace se předpokládá od dubna 2014.
Projekt revitalizace zeleně v krajině byl v rámci operačního programu životní prostředí
podpořen, přičemž výše dotace činí 100 %. V zimních měsících předpokládáme vyhlášení
výběrového řízení a samotná realizace se uskuteční na podzim 2014.
V současné době pak připravujeme podání žádosti o poskytnutí dotace z operačního
programu životní prostředí, a to s projektem „Sběrný dvůr pro obec Troubky“, „Kompostárna
pro obec Troubky“ a „Svoz biologického odpadu“. Konečný termín podání žádosti je 18. 12.
2013 s možným prodloužením do 10. 1. 2014, přičemž výše dotace v dotčené výzvě činí 90 %
všech způsobilých výdajů. V této souvislosti plánujeme návštěvu některých kompostáren
v okolí.

