Městský úřad v Ledči nad Sázavou,
odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Č.j.:  MLNS/836/2014/OVZP-2                                                     Ledeč nad Sázavou, dne: 18. 4. 2014
Vyřizuje: Ing. Břetislav Dvořák (tel.: 569/729 535)


Věc: Sdělení informací „Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.4.2014 a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující informace týkající se akce „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“:

	Akce je realizována v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).


	Co se týče položkového rozpočtu, nevíme, co konkrétně máte na mysli, ale rozdělení financí v tomto programu je následující: 

25 %  finančních prostředků = podíl žadatele
70 % finančních prostředků = podpora z ERDF (dotace) 
5 % finančních prostředků = dotace SFŽP ČR

Na profilu zadavatele Města Ledeč nad Sázavou (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00267759) je v rámci smlouvy o dílo s realizační firmou zveřejněn také souhrnný i podrobný rozpočet realizovaných prací na jednotlivých lokalitách.

	Doposud bylo uhrazeno v souladu se smlouvami o dílo 7 faktur realizační firmě H-Rekultivace, a.s. a  dále 2 faktury Ing. Markétě Majorové, DiS. – technický dozor.

Všechny tyto faktury včetně výčtu provedených prací jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele Města Ledeč nad Sázavou.
Autorský dozor paní Irena Dundychová doposud fakturovala jednu fakturu ve výši 11 616,- Kč.

	Projektová dokumentace stála 342 000,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady Města  č.1.2011/22RM-s).

Technický dozor je na základě smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Města č. 13.2013/153RM-s) vykonáván za celkovou částku 78 000,- Kč.

	Nakládání s dřevní hmotou je v souladu s podmínkami dotace. Pokácené stromy, resp. dřevní hmota byla z části použita jako palivo pro Mateřskou školu a všechna ostatní dřevní hmota byla v průběhu kácení deponována na určené místo v uzavřeném areálu v majetku Města, kde je doposud všechna uložena.  Jelikož kácení dřevin v rámci regenerace zeleně je již ukončeno, bylo na úřední desce na základě usnesení RM z 2.4.2014 zveřejněno oznámení o prodeji tohoto dřeva.


	Co se týče ceny tohoto dřeva, ta byla určena na základě ocenění kácených dřevin, které bylo jedním z podkladů žádosti o dotaci. Ocenění dřevní hmoty bylo vypracováno Lesní společností Ledeč nad Sázavou, a.s..



	Počty doposud vysazených stromů a keřů a jejich cena jsou patrné ze zveřejněných faktur na profilu zadavatele.  


	Do předání hotového díla jsou případné neujmuté rostliny nahrazovány realizační firmou. Po předání díla začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta na dílo jako celek. Přesné podmínky záruky lze najít v článku VII. a VIII. smlouvy o dílo, která je také veřejně přístupná na profilu zadavatele.
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	                                          vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí                  





