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Obec Žižice a aktuální projekty – dotace - doplnění
název projektu: Žižice - rekonstrukce, modernizace a navýšení kapacity MŠ
přidělená dotace z MF ČR, program: 29822, podprogram:298D2280
konečná cena díla uznatelné a neuznatelné náklady projektu:
37.124.502,- Kč cena včetně DPH
přidělená dotace,(max. možná výše dotace byla 20 000 000,-Kč): 19.500.000,- Kč
v současné době vlastní podíl obce na projektu:
17.624.502,- 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: nejpozději 12/2022
**Obec požádá o dotaci na Stř. kraj, která je vypsána do konce 08/2022 a budeme žádat, dle
předložené kalkulačky o maximální možnou dotaci ve výši 10.000.000,-Kč
název projektu: Rekonstrukce místní komunikace a nový vodovod MK 8C Žižice
Rekonstrukce místní komunikace 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
práce nad rámec smlouvy špatné podloží, podíl obce
451.738,-Kč
Nový vodovod v trase MK 8C Žižice
možné celkové náklady-budou upřesněny v 01/2022
1.884.426,- Kč
dotace z KÚ Středočeský kraj
923.057,-Kč
možná spoluúčast obce
961.057,-Kč
vodovodní přípojky, podíl obce
376.946,-Kč
ve výběrovém řízení vybrán uchazeč Silnice Slaný
termín zahájení projektu: březen 2022 - dokončení díla do 20.7. 2022
-- dílo dokončeno
název projektu: Cyklostezka Blahotice - Vítov
přidělená dotace ze SFDI ČR – program cyklostezky 202
celkové náklady po výběrovém řízení:
6.052.587,-Kč - cena včetně DPH
žádost o dotaci před obdržením rozhodnutí :
4.919.152,-Kč
vlastní podíl obce:
841.156,-Kč
neuznatelné náklady, podíl obce
265.350,-Kč
ve výběrovém řízení vybrán uchazeč: HERKUL a.s.
Dne 13. 12. 2021 došlo k podpisu smlouvy o dílo a budou odeslány podklady pro vydání Rozhodnutí o
dotaci na SFDI ČR.
termín zahájení projektu: březen 2022 – dokončení díla do 13.7. 2022
-- dílo dokončeno
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:
13.897.145,00 Kč
cena včetně DPH
žádost o dotaci na MMR ČR:
9.072.060,80 Kč
vlastní možná podíl obce Žižice:
4.825.084,20 Kč
výsledky vyhodnocení dotací na MMR ČR cca 07/2022 -dotace nepřidělena

****název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Žižice - nové chodníky
-- dotace přidělena
připravovaný projekt na SFDI ČR – program chodníky v roce 2022- žádost podána ve 02/2022
projektová dokumentace provedena – 12/2021, MěÚ Slaný, odbor dopravy - vydáno stavební povolení
na realizaci – 01/2022 s nabytím právní moci.
Projekt počítá s úpravou návsi Žižice s centrální zastávkou a otáčištěm autobusů, koordinační situace je
na webu obce (hlavní stránky, spodní část)
celkové náklady na realizaci před výběrovým řízením: 13.775.402,- Kč cena včetně DPH
požadovaný příspěvek – dotace: 8.160.442,- Kč
předpokládaný podíl obce:
5.614.960,- Kč
zahájeny úkony pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 07 až 08/2022
možná realizace 09/2022 a ž 09/2023
***název projektu: Protipovodňové opatření obce Žižice-nový rozhlas Žižicka -- dotace přidělena
O tuto dotaci bylo žádáno na rok 2021 – naše obec nebyla vybrána ale je v zásobníku projektů.
V současné době byla oslovena, zda má zájem o tuto dotaci zájem byl potvrzen
Jedná se o moderní zařízení, které bude propojeno s pultem integrovaných složek ČR.
Možné celkové náklady:
1.288.108,-Kč
Požadovaný příspěvek-dotace- OPŽP ČR:
901.672,-Kč
předpokládaný podíl obce:
386.436,-Kč
V tomto projektu bude nově 29 hnízd rozhlasu na Žižicku – nyní máme na Žižicku 11 hnízd rozhlasu
Možná realizace v průběhu roku 2023
Možné podíly obce Žižice na projektech (ve žluté barvě): 28.501.858,-Kč včetně DPH
** Podíl obce se bude ještě měnit o možné dotace od KÚ Stř. kraje na projekt MŠ Žižice

Obec si vzala úvěr ve výši 5.000.000,- Kč a zbytek bude financován z přebytků
z minulých let
Věříme, že dojde ke shodě s majiteli pozemků na Drnově a bude moci být dokončen projekt
Bezpečnostní chodníky v obci Drnov.

V Žižicích 25. 7. 2022

