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Staré Hobzí opravilo pět komunikací, které kritizovala petice
Tisková zpráva 19/2015
Hned pět místních komunikací zrekonstruovala obec Staré Hobzí v rámci projektu
spolufinancovaného Evropskou unií. Silnice byly v těchto dnech zkolaudovány. Investice si
vyžádala téměř 4,5 milionu korun, z toho dotace z ROP Jihozápad je 3,8 milionů.
Jedná se o komunikaci v obci Staré Hobzí i její části Nové Dvory. Jedná se o hojně užívané
komunikace. Některé využívají žáci, kteří tudy chodí ze školy na hřiště, kde probíhá výuka
tělesné výchovy. Dvě komunikace jsou také příjezdovou cestou k místnímu loveckému
zámečku a kempu Letní den velmi oblíbenému mezi Holanďany. Ostatní komunikace jsou
příjezdovou cestou pro občany k jejich nemovitostem.
„Havarijní technický stav těchto komunikací se řešil v podstatě na každém Zastupitelstvu.
Občané si zde vždy stěžovali a dokonce sepsali petici pro jejich rekonstrukci,“ uvedl starosta
obce Kamil Rod. Silnice měly hluboké výmoly a výtluky, které řidičům cestu velmi
komplikovaly a ničily jim jejich vozidla.
„Obec využila šanci získat dotaci na rekonstrukci místních komunikací z ROP Jihozápad.
Žádost o dotaci byla úspěšná a obci byla schválena dotace ve výši necelých 4 milionů korun,“
uvedl Jan Šmidmayer ze společnosti G-PROJECT, která na projekt dotaci získala a nyní
projekt administruje. „Nakonec se obci podařilo vysoutěžit stavební práce o 200 tisíc levněji
než bylo v plánu. I dotace se tak poníží na 3,8 milionů korun,“ dodal Jan Šmidmayer.
Realizátor projektu: Obec Staré Hobzí
Celkové výdaje: 4,5 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 3,8 mil. Kč

Tento projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Staré Hobzí
je spolufinancován Evropskou unií

Kontakt:
Mgr. Barbora Benešová
tel.: 724 309 639
e-mail: benesova@g-project.cz
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.

