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Oznámení o schválení projektu – Kulturní a administrativní zařízení
Koloveč k financování z ROP jihozápad
Městys Koloveč obdržel v polovině listopadu tohoto roku dobrou zprávu, když získal
dlouho očekávanou informaci o tom, že mu na základě kladného bodového
hodnocení projektu předloženého ve třetím kole poskytování finanční pomoci EU
v rámci Regionálního operačního programu jihozápad, prioritní osa - Stabilizace a
rozvoj měst a obcí, oblast podpory – Revitalizace částí měst a obcí, schváleného
Výborem regionální rady soudržnosti jihozápad , bude poskytnuta dotace ve výši
14.259.479,- Kč na realizaci projektu „Kulturní a administrativní zařízení Koloveč“,
které vznikne přestavbou objektu bývalé restaurace Šumava. Toto zařízení bude
tvořit společenský sál s kapacitou cca 150 lidí, včetně zázemí, dále spolková
místnost a klubovna, včetně zázemí, prostory obecního úřadu, včetně obřadní
místnosti a zázemí, knihovna a garáže, dílna a technické zázemí. Součástí realizace
projektu je též úprava veřejného prostranství a výstavba parkoviště před vlastním
objektem.
Celkové způsobilé náklady projektu, který zahrnuje stavební práce spojené
s přestavbou a dostavbou projektu jsou více než 15 miliónů Kč mil. Kč a Evropská
unie přispěje dotací ve výši 85 %, 7,5% způsobilých nákladů je podpořeno ze
státního rozpočtu. Koloveč do projektu poskytne spolufinancování a další vlastní
prostředky pro zajištění vybavení a zprovoznění objektu.
Hlavním smyslem projektu je revitalizace nevyužívaného objektu bývalé
restaurace a ubytovny v centru Kolovče. Cílem projektu je obnova a dostavba
objektu, který bude sloužit pro účely městyse. V rámci stavebních úprav vzniknou
prostory pro úřad městyse, knihovnu a dále objekt vytvoří zázemí pro společenské,
kulturní i vzdělávací akce, zejména pro činnosti občanů a spolků z Kolovče a jeho
okolí. Vlastní realizace projektu je umístněna do centra městyse, kde jsou již dnes
koncentrovány další aktivity – hřiště, škola, školka a další. Současně dojde i
k vyznanému oživení této části Kolovče a díky realizaci projektu bude zlepšena
estetická hodnota centra městyse.
Nové zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu,
také výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků, současně vynakládaných
obcí v souvislosti s provozem stávajícího objektu obecního úřadu a knihovny.
Realizace tohoto projektu bude určitě impulzem k dalšímu dynamičtějšímu rozvoji
obce.
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Projekt byl připravován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského
kraje v průběhu roku 2008, žádost o finanční prostředky z programu ROP NUTS II
Jihozápad byla podána koncem července 2008. Nyní bude obec Koloveč vybírat
vhodného zhotovitele této stavby s tím, že vlastní práce budou dle předpokladu
zahájeny v květnu příštího roku a dokončeny do konce roku 2010.

Stávající objekt s pozemkem před jeho revitalizací

Vizualizace budoucího kulturního a administrativního zařízení Koloveč
Zpracoval Ing. Václav Pergl
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