Název projektu:

Oprava zpevněných ploch kolem požární nádrže

Poskytovatel dotace:
Číslo smlouvy u poskytovatele:

Ústecký kraj
19/SML1685/SoPD/DPRP ze dne 30.5.2019

Příjemce dotace:

Obec Obrnice

Celkové náklady projektu:
Výše dotace:
Vlastní prostředky:

943 354,74 Kč
300 000,00 Kč
643 354,74 Kč

Termín realizace projektu:

od 18.11.2019 do 11.12.2019

Popis realizace projektu:
Účelem projektu je oprava povrchu zpevněných ploch kolem požární nádrže hasičské
zbrojnice v Obrnicích, které slouží jako běžecká dráha při tréninku hasičů, dětí a dorostové
mládeže. Povrch této dráhy je částečně asfaltový, částečně betonový a ve velmi špatném
technickém stavu, kdy hrozí značné nebezpečí úrazu všem uživatelům. Opravená plocha bude
sloužit i nadále stávajícím uživatelům – členům výjezdové jednotky a kolektivu mládeže
jednotky dobrovolných hasičů.
Obec Obrnice pro účely opravy zpevněných ploch požádala o dotaci z Fondu Ústeckého kraje
a 30.5. 2019 byla s Ústeckým krajem podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
v maximální výši 300.000,- Kč.
16.10.2019 byli Výzvou k podání nabídky do výběrového řízení na zhotovitele stavebních
prací osloveni tři uchazeči ( Silnice Group,a.s., EUROVIA CS,a.s. a HERKUL a.s.). Ke dni podání
nabídek 30.10.2019 předložili všichni uchazeči nabídky a nejvýhodnější nabídku s cenou
943 345,74 Kč předložila firma HERKUL a.s. Smlouva o dílo byla podepsána 5.11.2019.
K předání staveniště zhotoviteli stavby došlo 18.11.2019 a následně byly zahájeny přípravné
práce na odbourání podkladních vrstev poškozených částí betonu. Dále práce pokračovaly
přípravou podkladních vrstev v zeleném pásu, usazení nových betonových obrub, hutnění
podkladů pro pokládku vrchní vrstvy živičné směsi a v konečné fázi pokládka vrchního AB
krytu živice. Práce byly ukončeny dne 11.12.2019 a byl vyhotoven předávací protokol díla.

Obec Obrnice je sociálně vyloučenou lokalitou, která klade důraz na programy prevence
kriminality a prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Realizací tohoto projektu
obec získala opravenou běžeckou dráhu, včetně upraveného reliéfu v zeleném pásu v celkové
délce cca 200 m, která bude k dispozici 16 členům JSDH, 28 členům kolektivu mládeže,
případně místní fotbalové mládeži TJ Sokol Obrnice a také dětem ze Základní školy.
Realizace projektu také přispěje ke zlepšení fyzické kondice účastníků, k efektivnějšímu
trávení volného času a předpokladem je , že může přilákat i nové zájemce o sportovní a
volnočasové aktivity a zvýší zájem o činnost ve spolku dobrovolných hasičů.
Tento projekt je podpořen Ústeckým krajem.

