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Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu: CZ.1.10 
Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 
Číslo prioritní osy:  10.4 
Číslo oblasti podpory:  10.4.1 
Název oblasti podpory:  Rozvoj venkova 
Číslo výzvy:   05 
Název výzvy:   Výzva č. 4.1 – 05 Rozvoj venkova 
 
 
Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem projektu byla výstavba zázemí pro uživatele a návštěvníky fotbalového areálu 
v Olbramicích, objekt bude jeho neoddělitelnou součástí. Novostavba byla umístěna na pozemcích ve 
vlastnictví obce Olbramice, ta je i provozovatelem objektu. 
Výstupem projektu byl dvoupodlažní nepodsklepený objekt půdorysně tvarem obdélníku, který je 
svou delší částí orientován podélně vedle fotbalového hřiště. 
Cílovými skupinami projektu jsou obyvatelé obce Olbramice a přilehlých obcí. 
 
Výběrové řízení 
 
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrála firma TOKAMA stavební s.r.o., která 
stavbu v období 5/1015 – 12/2015 realizovala. 
Celková cena za dílo, kterou obec uhradila na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2015 a dodatku  
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 11. 2015 firmě TOKAMA stavební s.r.o., činila 6.204.404,- Kč vč. 
DPH. 
 
Vnitřní vybavení v celkové částce 239.701,- Kč vč. DPH na základě Smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2015 
dodal truhlář Jan Budzel z Olbramic. 
 
Technický a autorský dozor 
 
Technickým dozorem a koordinací BAOZ na stavbě byl pověřen Ing. Zdeněk Štefek, autorský dozor 
prováděl Ing. arch. Lukáš Krekáň, který celou stavbu projektoval. 
 
Kolaudace 
 
Dne 22. 2. 2016 podala obec Olbramice žádost na vydání kolaudačního souhlasu, závěrečná kontrolní 
prohlídka proběhla dne 18. 3. 2016.  Po souhlasných stanoviscích Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Městský úřad 
Bílovec vydal dne 30. 3. 2016 kolaudační souhlas s užíváním předmětné stavby. 
 



 

Dnem 30. 3. 2016 byla stavba v celkové výši 6.852.774,60 Kč navedena do majetku obce. 
 
 
Získaná dotace 
 
Obec Olbramice na tento projekt získala od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
Úřadu Regionální rady celkovou dotaci ve výši 5.751.276,06 Kč,  
 
z toho: 
investiční transfer činil    5. 488.863,56 Kč a  
neinvestiční transfer činil        262.412,50 Kč. 
 
 
 
 

 


