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Mirotice opravily místní komunikace ve svých osadách
Tisková zpráva 15/2015
Město Mirotice právě dokončilo rekonstrukci místních komunikací k osadě Obora u
Radobytec a mezi místní částí Lučkovice a osadou Komárov. Rekonstrukce celkem tří
kilometrů místních komunikací si vyžádala 8,7 milionů korun a přispěla na ni evropská dotace.
„Stav těchto silnic byl před rekonstrukcí zoufalý. Občané i sepisovali petici pro jejich
rekonstrukci,“ uvádí starostka Mirotic Martina Mikšíčková a dodává: „Část komunikace
k osadě Komárov byla nezpevněná, v zimě špatně sjízdná a měla šířku jen na jedno vozidlo.“
Součástí rekonstrukce komunikace mezi místní částí Lučkovice a osadou Komárov tak bylo i
vybudování dvou výhyben k míjení protijedoucích vozidel.
„U osady Obora u Radobytec byl kromě výtluků největším problémem havarijní stav mostku
přes Luční potok. V rámci rekonstrukce jsme vyřešili odvodnění komunikace v celé délce a
postavili nový mostek,“ dodává starostka.
Město Mirotice získalo na rekonstrukci dotaci z Evropské unie. „V březnu loňského roku si
město podalo žádost o dotaci z ROP Jihozápad. V červenci byla schválena dotace ve výši
11,8 milionů. Město ale vysoutěžilo stavební práce o pět milionů levněji než plánovalo, takže i
dotace bude nakonec nižší. Město bude požadovat k proplacení 7,3 milionů,“ uvedl Lukáš
Tryml ze společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a
nyní projekt administruje.
Realizátor projektu: Město Mirotice
Celkové výdaje: 8,7 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 7,3 mil. Kč
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.

