
V Horním Maršov  dne 16. 12. 2020 
 
Záv re ná zpráva o realizaci projektu 

Dota ní titul:  Podpora obcí v národních parcích (výzva . 15/2017)  

Název projektu:  Dobudování hlavního informa ního bodu v obci Horní Maršov – 
sm r Pec pod Sn žkou 

Smlouva .:   01721831 

P íjemce:   Obec Horní Maršov 

 

Dosažení cíle: 
Cílem projektu byla obnova ve ejného prostranství v . informa ního a ve ejného zázemí pro 
místní obyvatele a turisty. Horní Maršov je díky svému umíst ní ve východních Krkonoších 
atraktivní lokalitou pro návšt vníky po celý rok.  

Místo p vodní autobusové zastávky vzniklo místo s informa ní a orienta ní funkcí vhodné 
pro odpo inek a st etávání lidí. V rámci projektu bylo vytvo eno posezení pro až 16 osob s 2 
informa ními panely, 3 stojany na kola, 1 odpadkovým košem a ve ejným bezbariérovým 
WC. Bezprost ední okolí pak bylo dopln no o výsadbu strom , ke  a trvalek. 

Cíle projektu bylo pln  dosaženo. 

 
Stru né zhodnocení akce (projektu), z hlediska:  

 v cného   
Všechny ekologické p ínosy a závazky ze Smlouvy byly napln ny. V rámci projektu bylo 
vytvo eno posezení pro až 16 osob s 2 informa ními panely, 3 stojany na kola, 1 
odpadkovým košem a ve ejným bezbariérovým WC. Bezprost ední okolí pak bylo dopln no 
o výsadbu strom , ke  a trvalek. Realizace projektu byla zahájena v ervnu 2019 
p ípravnými pracemi. Dne 22. 7. 2019 bylo p edáno staveništ  zhotoviteli Zednictví Ji í 
Kostadinov a byla zahájena p ístavba ve ejného WC k objektu v ul. T ída Josefa II., p. 140, 
Horní Maršov. Ve ejné bezbariérové WC bylo dokon eno dne 27. 11. 2019 sepsáním Zápisu 
o odevzdání a p evzetí dokon eného díla nebo jeho dokon ené ásti. Dne 9. 4. 2020 byl 
vydán Kolauda ní souhlas s užíváním stavby. Druhá ást projektu „Místo setkání u stolu“, 
která zahrnovala vegeta ní úpravy místa a dodání mobiliá e za ala v ervenci 2019. Dne 
30. 9. 2020 byl sepsán s firmou GRAS SPOL s.r.o. Zápisu o odevzdání a p evzetí 
dokon eného díla nebo jeho dokon ené ásti. Projekt byl ukon en dne 12. 10. 2020, kdy 
došlo k úhrad  poslední faktury v rámci projektu. V rámci realizace projektu se nevyskytly 
žádné zásadní problémy, které by m ly vliv na spln ní cíle projektu. Došlo k drobným 
„kosmetickým“ zm nám v projektu, které byly sepsány ve zm novém listu .1. Na základ  ZL 
byl sepsán Dodatek k SoD s firmou GRAS SPOL s.r.o.. V d sledku t chto zm n došlo k 
nepatrnému snížení rozpo tu projektu. Dne 1. 9. 2020 byl o této skute nosti informován 
SFŽP. Veškeré materiály a dodávky byly dodané v kvalit  a provedení, odpovídající projektu 
a smlouv  o dílo v . dodatk . Cíle projektu bylo pln  dosaženo.  

 



 finan ního 
P edpokládané celkové náklady projektu dle Smlouvy byly stanoveny na 833 060,- K . Výše 
dotace byla stanovena na 708 101,- K . ástka 124 959,- K  bude financována z vlastních 
zdroj . Skute né celkové náklady projektu byly stanoveny dle uzav ené smlouvy o dílo, 
dodatku a následn  dle vystavených faktur na 892 317,- K . Výše dotace byla erpána ve 
výši 708 101,- K . Zbylá ást z celkových náklad , ástka 184 216,- K  byla hrazena 
z vlastních zdroj .  

 asového 
Termíny stanovené dle Smlouvy byly spln ny. Dokon ení realizace projektu prob hlo ke dni 
30. 9. 2020, kdy byl sepsán s firmou GRAS SPOL s.r.o. Zápisu o odevzdání a p evzetí 
dokon eného díla nebo jeho dokon ené ásti. Dne 12. 10. 2020 došlo k úhrad  poslední 
faktury v rámci projektu. Dle Smlouvy byl stanoven nejzazší termín ukon ení na 31. 12. 
2020. Z tohoto pohledu hodnotíme celý projekt za úsp šný.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 

 Ing. Pavel Mrázek 
 starosta obce Horní Maršov 
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