
                                                                                                     
 

 
 
 

 

Závěrečné vyhodnocení akce podporované ze Státního fondu životního 
prostředí ČR 

 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Číslo Výzvy 9/2018 

Registrační číslo projektu/smlouvy 00621931 

Název žadatele Obec Horní Maršov 

 
 

2. FINANČNÍ ÚDAJE O PODPOROVANÉ AKTIVITĚ (DLE SKUTEČNÉHO STAVU ČERPÁNÍ NA 
KONCI PROJEKTU) 
 

Způsobilé výdaje na realizaci projektu v Kč 452 540,- 

Výše schválené podpory v Kč 384 659,- 

Skutečně vyčerpaná podpora v Kč 384 659,- 

 
 

3. TERMÍNY REALIZACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT 
 

 Plánovaný Skutečný 

Zahájení realizace projektu 04/2020 1. 4. 2020 

Dokončení realizace projektu 03/2022 30. 12. 2021 

Předložení ZVA 06/2022 06/2022 

 
 

4. POPIS REALIZACE PROJEKTU 
 

Účinky a přínosy projektu 

Předmětem projektu s názvem „Katalog objektů – Horní Maršov“ bylo vytvoření elektronického i 
tištěného katalogu každého objektu s číslem popisným i výrazných objektů bez čísla popisného v 
Horním Maršově. Každý objekt je zachycen min. na 4 fotografiích, optimálně na 8. V textové části je 



                                                                                                     
 

 
 
 

uvedené vedle identifikačních údajů, také architektonické hodnocení, odborný popis objektu, 
způsob vytápění, likvidace odpadních vod aj. V rámci projektu tedy vznikl elektronický i tištěný 
katalog objektů pro k. ú. Horní a Dolní Lysečiny, Horní a Dolní Albeřice, Suchý Důl a Temný Důl, 
Maršov 3 a Horní Maršov s množstvím informací, které budou velkým přínosem nejen pro vedení 
obce, členy zastupitelstva stavebních a regulačních komisí, ale i pro pracovníky stavebního úřadu či 
Správu KRNAP. Do katalogu mohou nahlédnout pro inspiraci a poučení případní investoři a 
projektanti. V neposlední řadě poslouží badatelům v oboru krajinné ekologie, architektury a 
stavebního vývoje. 

Vznik nového dokumentu – katalogu objektů je velkým přínosem pro další rozvoj Obce Horní 
Maršov a jeho okolí. 

 

Zhodnocení dosažených přínosů a plnění závazků ze smlouvy 

K 31. 12. 2020 došlo k předání I. etapy projektu – katalogu objektů v k. ú. Horní a Dolní Lysečiny, 
Horní a Dolní Albeřice, Suchý Důl a Temný Důl. Dne 30. 12. 2021 byla dokončena II. etapa projektu 
– katalog objektů v k. ú. Maršov III a Horní Maršov, čímž byl kompletně splněn cíl projektu. 
 

Zhodnocení průběhu projektu včetně případných problémů, zhodnocení dodavatele 

V rámci realizace projektu se nevyskytly žádné problémy, které by měly vliv na splnění cíle projektu. 
Předmět projektu byl plně zpracován dle stanovených parametrů ve Smlouvě o dílo. Cílů projektu 
bylo plně dosaženo. 
 

Zhodnocení naplnění indikátorů1 

Relevantní indikátor Měrná jednotka Plánovaná hodnota Skutečná hodnota 

Počet zpracovaných 
rozvojových dokumentů a 
studií 

ks 1 1 

Způsob naplnění indikátorů2 
 
Žadatel uzavřel Smlouvu o dílo s dodavatelem RNDr. Pavel Klimeš na zhotovení Katalogu objektů 
v Horním Maršově. Zahájení zpracování bylo dohodnuto na 1. 4. 2020. Předání dokončeného 
katalogu bylo dohodnuto ve dvou fázích k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021. Dne 30. 12. 2021 byl 
sepsán předávací protokol o dokončení kompletního díla. Vznikl tak 1 rozvojový dokument – 
Katalog objektů, které monitoruje k.ú. Dolní a Horní Albeřice, Dolní a Horní Lysečiny, Suchý Důl, 
Temný Důl, Maršov 3 a Horní Maršov. 
 
 
 
  

 
1 Příjemce vyplní všechny indikátory uvedené v žádosti 
2 Příjemce popíše způsob, jakým výše uvedené indikátory naplnil 



                                                                                                     
 

 
 
 

 
5. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE* 

 

Kontrola NKÚ provedena ANO3 NE 

Plátcovství DPH v průběhu realizace ANO NE 

*vyberte jednu z možností 
 
 
 
 
 
V Horní Maršově dne 13. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- Protokol o předání a převzetí díla 
- Stanovisko KRNAP 
- Výstup katalogu v elektronické podobě  
- Prohlášení k DPH 

 

 
3 Přiložit protokol 

…………………………………………. 
Ing. Pavel Mrázek 

starosta obce Horní Maršov 
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