Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu
z Programu obnovy venkova 2011
Obec
(svazek obcí, mikroregion, MAS)
Smlouva
Oblast podpory
Název projektu
Datum zahájení a ukončení projektu
Stavební povolení nebo ohlášení stavby
Protokol o předání a převzetí prací
Kolaudační rozhodnutí (souhlas)
Plátce DPH *) ANO (uvést číslo DIČ, od kdy, datum

DSO mikroregionu Lipensko
č. 2011/01585/0SR/DSM, ze dne: 29. 6. 2011
č. 2
Lipenská jedenáctka – mikroregion společně zlepšuje
veřejná prostranství a společenské akce
zahájení: 24. 2. 2011
ukončení**): 31. 12. 2011
ze dne: ze dne : ze dne: Ne

a rok) NE

Uplatňuji nárok na odpočet DPH
v rámci tohoto projektu

Ne

Stručný popis realizovaného projektu*):
*) v případě obsáhlejšího popisu rozšiřte odstavec

**) uvedete termín ve smlouvě s poskytovatelem Olomouckým krajem

Projekt „Lipenská jedenáctka“ propojil akce v šesti obcích: Bohuslávky, Dolní Újezd, Lhota
u Lipníka, Osek nad Bečvou, Týn nad Bečvou a Veselíčko. Předmětem akce byl nákup komunální
techniky (travní sekačka, traktor – žací stroj, sněhová fréza, svahový mulčovač, malotraktor) a zázemí
pro společenské akce (soubor lavic a strojů, mobilní WC, soubor slunečníků a zvuková aparatura).
Na základě schválení projektu ze strany Olomouckého kraje se uskutečnila koordinační setkání obcí
zapojených do projektu na jednáních valné hromady DSO MRL, rady DSO MRL, výběrové komise 13. 6.
2011 a pracovních setkáních s dodavateli a zástupci obcí.
Součástí této závěrečné zprávy je podrobnější přehled jednotlivých aktivit v samostatné příloze:
„Pořízená technika a zázemí pro společenské akce“.

Rekapitulace:
Celkové výdaje
Příspěvek OLK
Vlastní zdroje
Celkem

Rozpočet
CZK
499.500
830.500
1.330.000

%
37,55
62,4
100

Skutečnost
CZK
500.000
888.451
1.388.451

%
36
64
100

Z příspěvku vráceno (v Kč ): 0
Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne: Osoba odpovědná za vyúčtování příspěvku/dotace:
Tomáš Šulák, předseda DSO MR Lipensko, tel. 775 949 142
Dne 6. 1. 2012
Seznam příloh:
1. Dle skutečnosti a pokynů viz poslední strana „Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování“.
2. Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. smlouvy č. 2011/01585/0SR/DSM, ze dne: 29. 6. 2011.
3. Aktualizované formuláře ISPROFIN RA 80, RA81 – 82 / v případě provedené změny nebo aktualizace/
4. Fotodokumentace před a po realizaci projektu v elektronické podobě /CD, e-mail: j.londa@kr-olomoucky.cz /

