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Dne 21.10.2015 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava
(poskytovatelem finančních prostředků) a Obcí Paseka (příjemcem).
Příjemci může být poskytnuta dotace maximálně ve výši 6.394.429,17Kč, což je
85 % dotace ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši
3.761.428,92 Kč, což je 50 % dotace ze způsobilých výdajů projektu za
předpokladu řádného a včasného splnění však povinností ze strany příjemce
dle této Smlouvy.
Realizaci projektu provádí firma H O R S T A V Olomouc, spol. sr.o.
Dle smlouvy o dílo činí realizační náklady na projekt: 7.082.026,56 Kč + DPH 21
% = 8.569.253,00 Kč.Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do
30.listopadu 2015.
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v centrální, východní a severní části obce, výstavba
nových chodníků v severní části obce, vybudování parkoviště za budovou základní a mateřské školy
za pomoci transformace stávající neefektivně využívané plochy (18 parkovacích stání včetně 2 stání
pro imobilní), vybudování parkoviště vedle budovy knihovny, zubaře a kadeřnictví pomocí
transformace stávající neefektivně využívané plochy,budování zpevněné plochy pro dočasné odstavení
automobilu, obnova stávající a výsadba nové zeleně podél rekonstruovaných a nových chodníků a
instalace chybějícího obecního mobiliáře podél rekonstruovaných a nových chodníků.
Realizací projektu dojde k rekonstrukci těch ploch v části obce, které jsou v současné době v
nevyhovujícím stavu nebo jsou nevyužívané a kazí ucelený udržovaný vzhled obce (vazba na již
rekonstruované části centra obce).
Hlavním cílem projektu je zvýšení životní úrovně obyvatel obce Paseka pomocí zlepšení
dostupnosti služeb v objektech občanské vybavenosti, zvýšení atraktivity obce a provázání již
revitalizovaných ploch s těmi nerevitalizovanými, které budou díky realizaci projektu taktéž
revitalizovány. Výše zmíněnými úpravami infrastruktury a výstavbou a výsadbou zeleně dojde k
významnému zlepšení kvality života obyvatel.
Specifické cíle projektu:
− zvýšení kvality života v obci; zvýšení atraktivity obce pro život místních obyvatel; zvýšení
kvality života imobilních obyvatel; zlepšení dostupnosti objektů občanské vybavenosti a
s tímspojených sociálních služeb v obci; zlepšení stavu životního prostředí; rekultivace a
rozšíření zelených ploch.

