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Obec Žižice a aktuální projekty - dotace
název projektu: Žižice - rekonstrukce, modernizace a navýšení kapacity MŠ
přidělená dotace z MF ČR, program: 29822, podprogram:298D2280
v současné době uznatelné a neuznatelné náklady projektu:30.817.406,-Kč cena včetně DPH
přidělená dotace: 19.500.000,-Kč (maximální možná dotace 20.000.000,-Kč)
v současné době vlastní zdroj projektu: 11.317.406,-Kč
projekt by mohl být ještě financován z Infrastrukturálního fondu Středočeského kraje v roce 2022
ve výběrovém řízení vybrán uchazeč DOMISTAV CZ, a.s.– - odstoupení od smlouvy
Obec Žižice na základě ustanovení § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“) přistupuje k jednacímu řízení bez uveřejnění
Vybrán uchazeč: PRAGOTRADE spol. s.r.o.
termín dokončení projektu: 07/2022
název projektu: Rekonstrukce místní komunikace a nový vodovod MK 8C Žižice
přidělená dotace z MMR ČR, program 11782 – podpora rozvoje regionů 2019+
celkové náklady
4.971.634,-Kč cena včetně DPH
přidělená dotace
2.991.921,-Kč
podíl obce
1.979.713,-Kč
Nový vodovod v trase MK 8C Žižice
možné celkové náklady-budou upřesněny v 01/2022 cca 1.910.000,-Kč
možné dotace z KÚ Středočeský kraj-jaro 2022
950.000,-Kč
možná spoluúčast obce
960.000,-Kč
ve výběrovém řízení vybrán uchazeč Silnice Slaný
termín zahájení projektu: jaro 2022
název projektu: Cyklostezka Blahotice - Vítov
přidělená dotace ze SFDI ČR – program cyklostezky 202
celkové náklady po výběrovém řízení:
5.607.705,58Kč - cena včetně DPH
žádost o dotaci před obdržením rozhodnutí : 4.766.549,00Kč
vlastní podíl obce:
841.156,58Kč
ve výběrovém řízení vybrán uchazeč: HERKUL a.s.
dne 13. 12. 2021 došlo k podpisu smlouvy o dílo. Budou odeslány podklady pro vydání Rozhodnutí o
dotaci na SFDI ČR.
Termín zahájení projektu: jaro 2022
název projektu: Rekonstrukce nevyužívaného objektu obce Žižice - nový OÚ včetně zázemí
žádost o dotaci podána ve 12/2021 na MMR ČR: podprogram 117D821-podpora obnovy rozvoje
venkova - dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavby veřejných budov
skutečnost dle dotace – uznatelné //neuznatelné dotace
celkové náklady projektu:
13.897.145,00Kč
žádost o dotaci na MMR ČR:
9.072.060,80Kč
vlastní možná podíl obce Žižice:
4.825.084,20Kč
výsledky vyhodnocení dotací na MMR ČR cca 07/2022

název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Žižice - nové chodníky

připravovaný projekt – žádost o dotaci na SFDI ČR – program chodníky v roce 2022
projektová dokumentace provedena – 12/2021, MěÚ Slaný, odbor dopravy - vydáno stavební
povolení na realizaci – 01/2022 bude stavební povolení včetně nabytí právní moci –
v současné době se zpracovává rozpočet na tento projekt, včetně úpravy návsi Žižice a
centrální zastávka a otáčiště autobusů – podání dotace 02/2022
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