Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí

7/2010
Informace obecního úřadu v Křišťanovicích
V rámci uvažovaného vytvoření centra obce byla dne 23. června zahájená realizace projektu „ Obnova
veřejného prostranství v obci Křišťanovice“. V rámci projektu bude realizována stavba „Parkoviště,
zpevněné plochy a sadové úpravy na pozemcích 1680,838/3,106/2 a 125“ (1.870.000,- Kč), dále „Oprava
zpevněných ploch na parcelách č. 838/68,1618/5,1618/3a 832/1“ (u bytovky č.p. 144 – 212.000,- Kč), bude
vyrobena nová čekárna na spodní autobusové zastávce na parcele č. 735/7 (123.000,- Kč) a bude pořízena
zahradní technika na údržbu veřejné zeleně ( 110.000,- Kč). Na tento projekt získala obec dotaci z Programu
rozvoje venkova. Celkové náklady na projekt a jeho financování jsou uvedeny v následující tabulce.
Název programu
Registrační číslo projektu
Opatření/podopatření
Záměr
Název projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu,
ze kterých je stanovena dotace
Celková výše přiznané dotace
Příspěvek společenství (EU)
Příspěvek z národních zdrojů

Program rozvoje venkova
09/008/3211a/780/001412
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby/Obnova a
rozvoj vesnic
Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Obnova veřejného prostranství v obci Křišťanovice
2.451.394,00 Kč
2.048.688,00 Kč
1.843.819,00 Kč
1.382.864,00 Kč
460.955,00 Kč

90 %
75 %
25 %

Veškeré práce by měly být ukončeny do 30.9.2010
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program „ Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do
10 000 obyvatel“ na koofinancování vlastního podílu úhrady v rámci získané dotace z Programu obnovy
venkova. Obec o tuto dotaci požádala, byla úspěšná i v této žádosti a Zastupitelstvo kraje na svém 12.
zasedání dne 23.6.2010 rozhodlo o jejím schválení, čímž nám bude uhrazeno z rozpočtu kraje 90 % z našeho
podílu uznatelných nákladů na dotaci z PRV, což číní částku 553.100,00 Kč.
Název programu
Kód programau
Název projektu
Registrační číslo projektu
Uznatelné náklady
Dotace

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 000 obyvatel
RRC/02/2009
„Obnova veřejného prostranství v obci Křišťanovice“
09/008/3211a/780/001412
614.600,00 Kč
553.100,00 Kč ( 89.99 %)

V Křišťanovicích 23. června 2010

starosta obce

