Obec Moravský Žižkov
Sídlo: Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov

IČ: 00283371
Moravský Žižkov dne 4.3.2009

Věc: Tisková zpráva - Z dotace dostanou děti nové dětské hřiště a bude pořízeno nové
vybavení tříd mateřské školy
Vážení a milí spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že naše obec získala finanční prostředky (dotaci) z ROP NUTS II
Jihovýchod z oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, na projekt „Vybudování
dětského hřiště a obnova vybavení MŠ Moravský Žižkov“, reg. číslo projektu
CZ.1.11/3.3.00/02.00663, který je financován z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální
rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Projekt byl předložen v rámci vyhlášení výzvy od 1. srpna 2008, když příjem žádostí probíhal od
1. srpna do 17. října 2008. Projekt byl schválen k realizaci den 5.2. na jednání Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod. V současném okamžiku probíhají přípravné práce, před zahájením
vlastní fyzické realizace projektu.
Realizace projektu „Vybudování dětského hřiště a obnova vybavení MŠ Moravský Žižkov“ je
nyní plánována od března 2009, kdy začínáme s přípravou a vlastní realizací projektu.
Na tento projekt, který byl zpracován ve spolupráci s mateřskou školkou a zpracovatelskou agenturou,
a byl řádně předložen na Úřad Regionální rady Jihovýchod, jsme obdrželi dotaci ve výši téměř 2 mil.
Kč. Z celkového rozpočtu projektu dotace představuje 92,5% způsobilých výdajů, přičemž obec
uhradí ze svého rozpočtu zbývajících 7,5 % z celkových nákladů. Na zahradě mateřské školy bude
vybudováno nové dětské hřiště a budou zde instalovány tyto nové herní prvky - nové průlezky,
pružinová houpadla a houpačky, vláček, altán nad pískovištěm a altán pro odpočinek, lezecké
provazové žebříky a tabule na malování. Současně bude opraven zahradní domek, upraveno pískoviště
a vybudován chodník, aby se na hřišti mohly využívat koloběžky, trojkolky a motokáry. Celý prostor
nového dětského hřiště bude také doplněn novou zelení.
Součástí projektu je také pořízení nového vnitřního vybavení tříd a herních prvků. Uvnitř mateřské
školy bude instalována vnitřní vestavba – patrový domeček pro děti, umístěn nový nábytek,
víceúčelové tabule, obchůdek, stolky pro výtvarnou výchovu, knihovna a velké nástěnné didaktické
pomůcky sloužící k všestrannému rozvoji dětí. Máme velkou radost z přidělení dotace, ale i nyní nás
čeká mnoho práce, abychom vše zrealizovali dle harmonogramu projektu do plánovaného ukončení
projektu, což je konec září tohoto roku a řádně provedli administraci projektu dle podmínek ROP .
Specifikace projektu:
Název projektu: Vybudování dětského hřiště a obnova vybavení MŠ Moravský Žižkov
Reg. číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/02.00663
Celková výše rozpočtu: 2 111 531 Kč
Dotace z ROP NUTS II Jihovýchod: 1 953 166 Kč
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2008
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2009
Realizátor projektu a příjemce dotace: Obec Moravský Žižkov
V případě zájmu bližší informace k projektu poskytne paní Zdeňka Veselá, ředitelku MŠ, tel.: 728
999 535, e-mail: ms.mzizkov@tiscali.cz.
Josef Buzrla
starosta obce
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