Žádost
o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
v rámci Tematického zadání „Program obnovy venkova“

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT
Žadatel: Obec Černolice

Druh žadatele: Právnická osoba - obec

IČ: 00241113

ORP: Černošice

Ulice: Černolice

Číslo popisné: 64

Obec: Černolice

Okres: Praha - západ

PSČ: 25210

Pošta: Mníšek pod Brdy

Telefon: 257711372

Fax: 257711372

Email: starosta@cernolice.net

www: http://www.cernolice.net

Korespondenční adresa
Adresát: Obec Černolice
Ulice: Černolice

Číslo popisné: 64

PSČ: 25210

Obec: Černolice

Okres: Praha - západ

Pošta: Mníšek

pod Brdy
ORP: Černošice
Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 12621111

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Osoby zastupující právnickou osobu
Jméno: Pavel Schmidt

Kód banky: 0100
Specifický symbol: 20505

Důvod zastoupení: starosta, usnesení č.
7-2-2014/ZO ze dne 26.11.2014

Osoby s podílem v této právnické osobě
Jméno:
Osoby v nichž má přímý podíl
Jméno:

Výše podílu: %

Žádost vyplnil
Jméno a příjmení: Jiří Michal

Doplňující informace
Plátce DPH
generováno: 8. 4. 15 13:14:20

Telefon: 775767778
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mistostarosta@cernolice.
net
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Počet obyvatel k 31.12.2014: 382
Datum usnesení obecní rady nebo zastupitelstva: 01.04.2015
Bilance hospodaření 2014

příjmy: 5 820 370 Kč

výdaje: 5 202 579Kč

Schválený rozpočet na rok 2015

příjmy: 3 866 410Kč

Výdaje: 4 353 600 Kč

Akce/Projekt
Název: Dětské hřiště Černolice
Oblast podpory: Dětská hřiště
Popis a způsob realizace akce/projektu:

Obec Černolice se snaží neustále zvyšovat kvalitu životní úrovně v obci. K dosažení
tohoto cíle má napomoct také realizace tohoto projektu: "Dětské hřiště Černolice". Obec
tedy rozhodla o řešení problému s nedostatkem vhodných prostor, kde by rodiče s dětmi
mohli trávit volný čas. Na tento problém také často upozorňují sami rodiče ve spojení s
místním mateřským centrem Čertíci, které nabízí způsoby aktivního trávení času a snaží
se vzbuzovat v dětech zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život obce. V podstatě jde
o oživení centra v těsném sousedství obecního úřadu.
Projekt bude realizován na pozemku ve vlastnictví obce Černolice. Jedná se o volně
přístupné prostranství, kde se v současné době nachází pouze tři herní prvky: trojhrazda,
houpačka a lanová překážka.
V rámci projektu vznikne nové kvalitní dětské hřiště, které bude splňovat všechny
bezpečnostní normy. Nosné konstrukce jednotlivých herních prvků (lanová pyramida,
kolotoč na stání, řetězová trojhoupačka, pes maxi, celokovový lanový žebřík, lana na
ručkování celokovová, herní souprava Universál – věž a skluzavka a doplňkový mobiliář –
odpadkové koše a sedací souprava) budou pravděpodobně z konstrukční oceli, protože
ocel má pro tyto účely nejvíce vyhovující vlastnosti. Tyto materiály se vyznačují vysokou
trvanlivostí. Dále budou použity materiály splňující všechny bezpečnostní normy (lana z
polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem, pozinkované řetězy apod). Veškerý spojovací
materiál bude pozinkovaný nebo nerezový. Komponenty musí být konstruovány,
vyrobeny a instalovány tak, aby odpovídaly bezpečnostním normám s potřebnými
ekologickými parametry a certifikáty. Všechny konstrukce budou uloženy do betonového
lože.
Herní prvky budou instalovány odbornou firmou.
V rámci realizace projektu bude na dětském hřišti umístěn dřevěný altánek, který hřiště
oživí a zútulní. Důležitá je i jeho praktická stránka – možnost schování před letní
přeháňkou, ale i před parným sluncem.
Seznam pozemků, na kterých je akce/projekt realizován:
Projekt bude realizován na p. č. 56/1, který je ve vlastnictví obce Černolice.
Účel, cíle a přínosy akce/projektu, zdůvodnění žádosti:
Na vytipovaném území dojde k instalaci herních sestav pro děti předškolního, mladšího a staršího
školního věku.
Nové hřiště umožní setkávání rodičů s dětmi, kvalitní trávení volného času a sounáležitost s obcí.
Využití těchto sestav herních prvků je optimální pro rozvoj hrubé motoriky dětí a současně pro
rozvoj pozitivních vlastností dětí předškolního i školního věku. Předpokládá se, že všechny herní
sestavy bude využívat většina místních dětí a také děti z jiných obcí, které navštíví místo
realizace. Dopad projektu je tedy hlavně na děti, ale také na rodiče, kteří budou doprovázet ty
mladší, ale i na seniory, kteří využijí nainstalovaných laviček.
Cílem obce Černolice je zajistit klidné a bezpečné místo pro kvalitní bydlení za současného
zachování pozitivních prvků vesnického života, to vše v souladu se zásadami trvale udržitelného
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rozvoje území obce i celého regionu. Cílem není další rychlý růst, ale zejména zkvalitňování již
existujícího prostředí.
Realizovaný projekt rozšíří nabídku, kvalitu a dostupnost vybavenosti pro sdružování a trávení
volného času obyvatel obce Černolice.
Obec Černolice dlouhodobě financuje aktivity pro zkvalitnění služeb veřejnosti a zejména
zkvalitnění podmínek pro plnohodnotný život v obci.
Celkový příspěvek obce Černolice na akce podporující rozvoj obce v letech 2012 – 2014 činil
2,625 mil. Kč.
V letech 2012 – 2013 proběhla rekonstrukce bývalé požární zbrojnice, která je používána pro
schůze, setkání občanů, činnost zájmových skupin apod. a částečně i jako sklad.
Výše nákladů cca 1,45 mil. Kč. Větší část byla financována ze státní dotace, cca 425 tis. Kč z
rozpočtu obce.
V letech 2012 – 2014 došlo k výstavbě vodojemu při stávající úpravně vody.
Výše nákladů cca 4,6 mil. Kč. Větší část byla financována ze státní dotace, cca 1,8 mil. Kč z
rozpočtu obce.
V roce 2014 začala výstavba přivaděče vody Baně v rámci Svazku mníšeckého regionu v celkové
hodnotě 170 mil. Kč. Větší část nákladů byla hrazena ze státní dotace. Celkový podíl obce
Černolice činí cca 3 mil. Kč. V roce 2014 vyplatila obec částečný podíl ve výši 400 tis. Kč. Stavba
by měla být dokončena v září 2015. V tomto roce musí obec uhradit i podíl cca 2,2 mil. Kč. Zbytek
doplatí obec v roce 2016.
Možná rizika realizace akce/projektu:

V rámci identifikace vzniku možných rizik byly definovány oblasti, které mohou
realizovaný projekt ohrozit. Mezi nejvýznamnější skupinu rizik, které je nutné v rámci
projektu eliminovat, lze zařadit legislativní (právní), rizika technická a finanční.
Projekt bude realizován na pozemku obce Černolice, tudíž s projektem nejsou spojeny
žádné nevyřešené majetkoprávní vztahy. Jako hlavní právní riziko lze považovat špatně
provedenou veřejnou zakázku. Výběr dodavatele bude realizován za pomoci odborného
poradenství a bude postupováno dle zákona o veřejných zakázkách.
Mezi finanční rizika lze zařadit zajištění financování projektu. Co se týče spolufinancování
případně přiznané dotace, zde je riziko minimální, neboť obec má vyčleněny finanční
prostředky na spolufinancování tohoto projektu.
Jako technické riziko projektu je definováno nesplnění termínů stavby. Ohledně splnění
termínů dodávky, je nutné ve výběrovém řízení vybrat nejvhodnějšího a nejkvalitnějšího
dodavatele, který zaručí splnění dohodnutých smluvních podmínek (tzn. ve smlouvě
budou uvedeny případné sankce za nedodržení termínů).

Soulad akce/projektu se strategiemi
Soulad s Programem rozvoje kraje

B.3 Podpora dostupnosti občanské vybavenosti v
obcích. Vytváření podmínek pro stabilizaci a nárůst
obyvatel. Péče o památky a kulturní dědictví

Soulad s dalšími strategiemi
Připravenost projektu
Rozpočet

100%

Projektová dokumentace

100%
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Realizace akce/projektu
Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok

7/2015
10/2015

Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok
Dotace
Typ dotace:

investiční
464 356Kč

Požadovaná investiční dotace

0Kč

Požadovaná neinvestiční dotace

464 356 Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2015

90%

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

51 596Kč

Vlastní investiční zdroje

0Kč

Vlastní neinvestiční zdroje

51 596Kč

Celkové vlastní zdroje

515 952Kč

Předpokládané investiční náklady

0Kč

Předpokládané neinvestiční náklady

515 952Kč

Celkové předpokládané náklady
Závazné minimální parametry akce
Parametr
Jednotka

Hodnota

herní prvek - lanová pyramida

ks

1

herní prvek - kolotoč na stání

ks

1

herní prvek - řetězová
trojhoupačka

ks

1

herní prvek - pes maxi

ks

1

herní prvek - celokovový lanový
žebžík

ks

1

herní prvek - lana na ručkování
celokovová

ks

1

herní prvek - herní souprava
Universál

ks

1

odpadkový koš

ks

2

lavička venkovní - sedací
souprava

ks

2
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Povinné přílohy k žádosti
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Kopie usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a závazku spolufinancování akce/projektu v minimální
výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Kopie dokladu o tom, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv,
doklad může být pořízen z údajů o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty
prostřednictvím internetu.
4. Výpis z katastru nemovitostí nebo informace o pozemku nebo stavbě z katastru
nemovitostí vytištěná z internetu, ne starší než 30 kalendářních dnů (dále jen výpisy
z KN), týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být akce/projekt
realizována; u veřejného osvětlení postačí čestné prohlášení obce o vlastnictví
pozemku, na kterých je veřejné osvětlení umístěno a výpisy z KN v případě
vlastnictví pozemku jiným vlastníkem, než je obec.
5. Katastrální mapa(y) s vyznačením pozemků, na kterých je akce realizována a
vyznačením umístění realizované stavby.
6. Souhlasy všech vlastníků pozemku, na kterých má být akce/projekt realizována, s
realizací akce/projektu (pouze v případě místních komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení, kde pozemky nejsou ve vlastnictví obce).
7. Fotodokumentace stávajícího stavu realizovaného akce/projektu před zahájením
prací (v případě výstavby nového objektu fotografie parcely) – alespoň dvě
fotografie v tištěné podobě, nikoli na CD.
8. Čestné prohlášení o tom, že akce uvedená v žádosti o dotaci nebude
spolufinancována ze státního rozpočtu ani z žádného fondu EU nebo potvrzení o
přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU)
9. Kopie žádosti o posudek Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
u akcí/projektů investičního charakteru, na které je požadovaná dotace vyšší než 3
miliony Kč, v souladu s „Metodickým pokynem pro žadatele o účelovou dotaci
ze Středočeských Fondů z rozpočtu Středočeského kraje vyšší než 3 000 000
Kč u akcí/projektů investičního charakteru“ , který je uveden v příloze k tomuto
Programu a je nedílnou součástí tohoto Programu (dále jen „Metodický pokyn pro
žadatele)
10. Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
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Povinná prohlášení žadatele:
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 Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby údaje z této žádosti byly zveřejněny na
webových stránkách Středočeského kraje.
Prohlašuji, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu ke
rozpočtu Středočeského kraje a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím
Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Středočeský kraj zřizovatelem
nebo zakladatelem, a že žadatel není 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/projektu.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s
platnými obecně závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....

Úředně ověřený podpis a razítko:...........................................................................…………………....
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FRO/POV/023088/2015
Obec Černolice
Černolice 64
25210 Černolice
Mníšek pod Brdy
Pošta Mníšek pod Brdy

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2015
„NEOTVÍRAT“

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

