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CZ.1.12/2.3.00/45.02200
Revitalizace návsi v obci Paseka – místní část
Karlov
Obec Paseka
12.2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu
12.2.3 Rozvoj venkova
12.2.3.1 Fyzická revitalizace území

Dne 27.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední
Morava číslo ÚRR D-2014/0197/OKP mezi Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava (poskytovatelem finančních prostředků) a Obcí
Paseka (příjemcem).
Příjemci může být poskytnuta dotace maximálně ve výši 5.161.743,94 Kč, což
je 85 % dotace ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši
3.036.319,96 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 Kareta s.r.o.. Dle smlouvy o dílo činí realizační
náklady na projekt: 3.839.814,00 Kč + DPH 21 % = 4.646.175,00 Kč. Zhotovitel
se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30. listopadu 2014.
Hlavním cílem projektu je zlepšení životní úrovně obyvatel obce Paseka ( místní části Karlov), zvýšení
atraktivity obce pro život místních obyvatel, zvýšení kvality života v obci, zlepšení dostupnosti centra
obce (návsi v místní části Karlov), zvýšení bezpečnosti pohybu osob, zlepšení stavu životního
prostředí – revitalizací zelených ploch v sídlech. Dojde k rekonstrukci návsi v obci Paseka – v místní
části Karlov, která tak bude moci plnit funkci části obce nabízející volný a snadný přístup k objektům
občanské vybavenosti a zejména bezpečný pohyb osob. Bezpečného pohybu osob částí obce bude
dosaženo rekonstrukcí stávající místní komunikace, čímž dojde jak ke zvýšení bezpečnosti pohybu
obyvatel tak projíždějících automobilů. Dále bude vybudováno parkoviště s plochou umožňující stání
pro 20 automobilů. Rozvoj obce podpoří také vybudování klidové zóny nabízející obyvatelům obce
prostor pro odpočinek, setkávání a relaxaci. Území se nachází ve středovém pásu, kolem kterého je
vedena místní komunikace a na kterém se nachází jedna z největších dominant obce – kaple sv.
Antonína. Tato plocha bude celkově revitalizována (dojde k drobným terénním úpravám) a doplněna
novou zelení, která je specifická pro venkovské oblasti a vybavena prvky obecního mobiliáře.
Revitalizace části Karlov v obci Paseka podpoří celkový rozvoj naší obce. Díky realizaci projektu
budou moci obyvatelé obce využívat tuto část obce, která bude tvořit reprezentativní a příjemný
prostor.

