
Popis akce

Naplnění záměrů a cílů akce, přínosy, 

zlepšení

Využitelnost výstupů akce cílovými 

skupinami

Informace o kontrolách   příslušnými 

kontrolními orgány

Změny při realizaci akce

ano

ano

ano

ano

x

Kontaktní telefon: 736 441 500

Zpráva pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

Identifikační číslo EDS:

Název akce (projektu):
Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Moravice

Administrátor akce za MMR (k rukám): Ing. Jiří Štika

Identifikační údaje účastníka podprogramu

Obec: Obec Moravice

Adresa: Moravice 34, 747 84 Moravice

117D8210A1074

Předkládá se až po ukončení realizace akce, po výplatě dotace a po celkovém ukončení financování akce

(např. převodu dotace z účtu ČNB na běžný účet účastníka podprogramu).

Aktualizovaný formulář EDS/ISPROFIN 

(dosažené cíle a údaje o splnění podmínek obsažených v Rozhodnutí)

Kontaktní osoba pro případné konzultace: Josef Dus

Realizované aktivity akce

Projekt spočíval v napravení havarijního stavu místní komunikace. Konkrétně 

bylo nutné rekonstrukcí napravit stav krytu vozovky a také pokladových vrstev 

krytu. Práce spočívaly v odstranění původního krytu s podkladem a jeho 

následnou výměnou za nový. 

Realizací projektu byl naplněn cíl, kterým došlo ke zkvalitnění života v obci 

Moravice a také zkvalitnění přístupu prvků občanské vybavenosti. Došlo ke 

zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v obci. 

Komunikace jsou přístupné všem cílovým skupinám bez omezení. 

nerelevantní

Změny v projektu nastaly při přímé realizaci v souvislosti s odkyrtím krytu 

vozovky, kdy byl zjištěn větší přesah panelového podloží, než byl předpoklad. 

Náprava byla realizována formou víceprací v rozsahu půdovního záměru, pro 

zachování původní výměry povrchu komunikace. Vysvětlení ke změnám jsme 

zasílali poskytovateli součastně s žádostí  o proplacení dostace. 

Předkládané doklady a formuláře

Soupis účetních dokladů (údaje o financování akce - faktury a výpisy)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

(pokud nebylo zasláno samostatně v termínu do 15.02.2020)

Doklad o ukončení akce 

Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)

U stavebních akcí doklady, které účastníka podprogramu opravňují stavbu užívat

(žádost o kolaudační souhlas/rozhodnutí, oznámení o užívání stavby)

Místo pro nalepení

štítku čj. MMR



ano

Další sdělení

Datum Razítko + podpis

16.6.2020Josef Dus

Fotodokumentace akce - včetně splnění podmínek publicity akce

Zástupce obce (starosta)


