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Popis projektu (přípravy akce) pro POV MMR 2009

1.

Název projektu

„Nové herní prvky pro aktivní děti“
- modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění veřejného
prostranství o dětské prvky na Skokách

2.

Žadatel projektu

Obec Dolní Újezd (místní části - Skoky, Staměřice)
Adresa žadatele: Dolní Újezd 155, 751 23
Statutární zástupce: Ing. Eduard Rýček, starosta
Email: oudujezd@quick.cz
Telefon: 581 795 297
IČO: 636223

3.

Partner projektu

Mateřská škola Staměřice
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa partnera: Dolní Újezd-Staměřice 42, 751 25
Statutární zástupce: Zdeňka Novotná, ředitelka

4.

Mail: zdenka.novotna@email.cz
Telefon: 581 795 278
IČO: 75029987

Lokalizace projektu

Obec Dolní Újezd
ORP: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
NUTS II: Střední Morava
Mikroregion: Lipensko
Pobečví
MAS Záhoří-Bečva
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- lokalizace katastrálního území obce Dolní Újezd (místní části Staměřice, Skoky)
- poloha dotčených ploch (zahrada MŠ Staměřice, herní plocha Skoky)

5.

Cíle projektu

Všeobecný/širší cíl projektu
Modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice a doplnění herní plochy na Skokách
v souvislosti s podporou všestranného rozvoje pohybových a výukových aktivit dětí
Specifický cíl projektu
Modernizace dětských hřišť v obci Dolní Újezd
Nové herní prvky v školní dětské zahradě ve Staměřicích
Nové dětské prvky včetně mobiliáře na herní ploše ve Skokách
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6.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je modernizace 2 herních dětských ploch, která spočívá
v doplnění a instalaci nových dětských prvků včetně přídavného mobiliáře.
Projekt řeší 2 dětské herní plochy je tedy rozdělen na 2 hlavní související aktivity:
a) modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice
b) doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách
Umístění herních ploch je lokalizováno na pozemcích obce Dolní Újezd v centrech
jednotlivých místních částí (Staměřice, Skoky).

6.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
a) modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice
Budova stávající Mateřské školy Staměřice byla postavena již v roce 1895. Původně byla
sídlem Základní školy a od roku 1976 zde nepřetržitě funguje mateřská škola. V té době
bylo na zdejší zahradě vybudovány herní prvky pro potřeby předškolních dětí.
V roce 2005 a 2006 proběhla rozsáhlá kompletní rekonstrukce budovy Mateřské školy
Staměřice (střecha, zateplení a fasády,okna, sociální zařízení, oplocení, atd.). Bohužel na
úpravu školní zahrady a dětského hřiště již nebylo dostatek prostředků.
Hlavním nedostatkem školní zahrady jsou herní prvky, které zde chybí, nebo jsou
zastaralé, vyrobené z nevhodných materiálů a dopadové ani nárazové zóny nejsou
dimenzovány v souladu se současnými bezpečnostními a provozními předpisy. Dnešní
dětské hřiště má zcela jiné nároky a je zcela jinak koncipováno v porovnání s hřišti
budovanými v minulosti. Otázka bezpečnosti je v tomto případě bezpochyby na prvním
místě.

b) doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách
Místní část Skoky (cca 300 obyvatel) nedisponuje v současné době vhodným herním
zázemím pro děti ve věku 4 až 10 let. Tato skutečnost značně omezuje především jejich
pohybové potřeby, jež jsou pro děti a důležitým aspektem ve zdravém a všestranném
vývoji jejich tělesných a orientačních schopností.
Děti těchto věkových kategorií se koncentrují, v rámci svých volnočasových aktivit a
procházek s rodiči, v centru respektive návsi kde jsou lokalizovány hlavní objekty
občanské vybavenosti (Kulturní dům, obchod, pohostinství, atd.). Zde ke svým herním
aktivitám využívají volnou obecní plochu se stromky a veřejnou zelení. Jedná se o ideální
prostor pro instalaci vhodných dětských prvků včetně mobiliářě (lavičky), který by ocenili
a využili jak děti, tak jejich rodiče.

Je zřejmé, že pro obec, která má cca 1200 obyvatel rozdělených v 3 místních částech, je
důležité, aby v každé části bylo odpovídající kvalitní víceúčelové zázemí pro volnočasové
potřeby místních dětí v souvislosti s jejich zdravým tělesným a duševním rozvojem.
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6.2.

Současný stav

Děti hrající si u školky (v pozadí před jehličnany nevyužitá plocha školní zahrady)

Přenosný herní prvek (v pozadí současné nevhodné železné přelézačky)
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6.3.

Technické řešení projektu

Technické řešení vychází z platných českých a evropských norem a obecně technických
požadavků na výstavbu.
Všeobecné informace
Dětské prvky jsou určeny pro děti od 3 do 10 let s předpokládanou hmotností do 50 kg.
U veškerých dílů a detailů je dbáno především na bezpečnost provozu. Všechny hrany
jsou zaobleny, nosné prvky dostatečně vyztuženy. Veškeré dílce jsou dimenzovány,
konstruovány a povrchově upraveny tak, aby byla zajištěna jejich maximální životnost.
Materiály
Prvky dětského mobiliáře jsou vyrobeny z těchto materiálů:
 lepené dřevo


rostlé dřevo



vodovzdorná překližka



kov



nerezová ocel



laminát



vysokotlaký laminát HPL



polyethylen a další

Kotvení a montáž
Veškeré části dětského hřiště musí být zafixovány dle kotevního plánu v souladu s ČSN
EN 1176 a 1177. Na místě montáže se smontují jednotlivé díly prvku a na dřevěné
sloupky se připevní základové konzoly (jsou-li součástí daného prvku). Prvek se usadí do
požadované polohy, ve které se zajistí, a základové patky se vylijí betonem. Použit je
beton třídy B15 (C12/15). Sestavy skládající se z více částí (např. věžiček) se usazují a
betonují po částech (věžičky, schody, skluzavky, sítě apod.).
Kontrola
Zařízení a jeho komponenty musí být kontrolovány a udržovány. Aby se předešlo
úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a doržován odpovídající
rozsah kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky (klimatické podmínky, frekvence
používání, apod.) a pokyny výrobce jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.
Povrchy hřišť
Dle normy ČSN EN 1176 a 1177 musí být v prostoru dopadové zóny každého prvku,
který má výšku větší než 1 m, podklad tlumící účinky pádu. Ideálním a nejlepším
podkladem je použití pryžové dlažby, v tloušťce dle výšek pádů jednotlivých prvků.

7.

Aktivity a fáze projektu
A) Příprava projektu


projektový záměr (modernizace školní zahrady MŠ Staměřice, nové dětské hřiště
Skoky) schválilo zastupitelstvo obce Dolní Újezd, která je vlastníkem nemovitosti
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Mateřská škola Staměřice připravila, v rámci osvojení výtvarných a prostorových
schopností dětí (4-7 let), výtvarně-modelační dopoledne. Děti se snažili, při
spolupráci s paní ředitelkou, vytvořit prostorový model školní zahrady s novými
dětskými prvky dle svých představ a požadavků.



Zástupci obce a mateřské školy
vyhodnotit vytvořený model a
vybrat odpovídající variantu a
program, při kterém si postavily



zpracování a podání projektové žádosti do POV MMR 2009

uspořádali společné plánovací setkání. Cílem bylo
dle přiložených nabídek různých herních prvků
složení dětského hřiště. Děti měly volný herní
sněhuláky a užívaly si zimních radovánek.

B) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
 oslovení potencionálně vhodných dodavatelů a zisk minimálně 3 kompletních
nabídek
 vytvoření výběrové komise ve složení (zástupci obce a MŠ)
 výběr nejvhodnějšího dodavatele+uzavření smlouvy o dílo
C) Realizace akce - nákup a montáž nových herních prků a mobiliáře
modernizace zahrady v Mateřské škole Staměřice


velké věže se skluzavkami……………………………………………………………1 ks



houpací kláda……………………………………………………………………………..1 ks



houpačky…………………………………………………………………………………...1 ks



lavička pes….……………………………………………………………………..……...1 ks



lezecká stěna……………………………………………………………………..………1 ks

doplnění veřejného prostranství o dětské prvky na Skokách


malé věže se skluzavkami………………………………………………….…………1 ks



šplhací stěna……………..……………………………………………………………….1 ks



dřevěná lavička…………………………………………………………………………..2 ks

(fotografie viz příloha č. I)
D) Administrace a řízení projektu
 zajištění všech povinných účetních dokladů (faktury, smlouvy, atd.)
 vyúčtování a evidence veškeré dokumentace po dobu min. 10 let
E) Publicita a propagace
V průběhu projektu budou, občané obce, zástupci mateřské školy a samozřejmě
hlavní cílová skupina, tj. děti, informováni o hlavních aktivitách jak z pohledu
obce, tak z pohledu programu POV MMR 2009 a to především prostřednictvím
webových stránek obce www.dolni-ujezd.cz , tiskových zpráv na úřední desce a
místního rozhlasu.
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8.

Časový harmonogram akce

Aktivita/měsíc
A) Příprava projektu
B) Výběrové řízení
C) Realizace akce – nákup a
montáž dětských prvků
D) Administrace a projektu
E) Publicita a propagace

9.

I
x

II
x

III

IV

V

VI

VII

VIII

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

IX

X

XI

XII

x
x

x
x

x
x

x
x

Očekávané přínosy projektu


1 modernizované dětské hřiště v Mateřské škole Staměřice



1 nové dětské hřiště v místní části Skoky



9 nových herních konstrukcí a prvků mobiliáře (fotografie viz příloha č. I)

Realizací projektu vzniknou 2 moderní dětská hřiště. Jedno pro potřeby dětí z Mateřské
školy Staměřice, které společně se stávajícím zázemím vytvoří komplexní víceúčelové
herní centrum s moderními bezpečnostními prvky. Druhé hřiště s novými prvky bude
zrealizováno v místní části Skoky a nabídne dětem ideální prostor k volnočasovým a
odpočinkovým aktivitám. Bude veřejné a doplněné přídavným mobiliářem a lavičkami,
které budou vhodné především pro maminky, jako místo k odpočinku, komunikaci a
monitorování hry dětí.
Dokončením projektu se značně zkvalitní nabídka herních a oddechových služeb v obci
především směrem k dětem do 8 let.
Jednotlivé dětské herní soustavy a prvky jsou koncipovány takovým způsobem, aby na
těchto místech našly vyžití hlavně děti ve věkové kategorii od 4 do 8 let. Mimo klasické
houpačky a skluzavky, které rozvíjejí především základní pohybové a motorické
schopnosti dítěte, jsou součástí dětských koutů také složitější herní sestavy (šplhací
stěna, atd.) zaměřené na prostorovou orientaci dětí.
Dětská hřiště se dají využít i alternativně pro výuku dětí mateřské školy v rámci
speciálních učebních metodik, či jen jako doplněk školní družiny a vycházek.

10.

Návaznost na strategické dokumenty

Projekt „Nové herní prvky pro aktivní děti“


vychází z územně plánovacího dokumentu „Program obnovy obce Dolní Újezd“
schváleného 12.2. 2008. Koresponduje s akcí A 1.3.



je v souladu s Územním plánem obce Dolní Újezd, schváleným v září roku 2006



navazuje na strategický plán MAS Záhoří-Bečva
priorita III. Kvalita života na území MAS Záhoří-Bečva
opatření III.2. – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti

 navazuje na strategii rozvoje DSO mikroregionu Lipensko
priorita C - Volnočasové aktivity, kvalita života
aktivita: Podpora tělovýchovy a sportu, výstavba a modernizace sportovišť
 navazuje na strategii rozvoje DSO mikroregionu Pobečví
priorita 4 : Kultura a sport
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11.

Rozpočet projektu

a) modernizace zahrady v Mateřské Počet Cena
jedn. jedn.
škole Staměřice

Celkem
bez DPH

Celkem s 19% DPH

velké věže se skluzavkami
houpací kláda
houpačky
lavička pes
lezecká stěna
b) doplnění veřejného prostranství
o dětské prvky na Skokách

1
1
1
1
1

76
6
6
2
9

000,000,500,800,000,-

90 440,7 140,7 735,3 332,10 710,-

malé věže se skluzavkami
šplhací stěna
dřevěná lavička
c) ostatní náklady
dopadové plochy (zemní práce, tlumící
materiál)
Doprava a montáž
CELKEM

1
1
2

42 500,11 500,10 000,-

50 575,13 685,11 900,-

30 000,20 000,-

35 700,23 800,-

5 000

255 017,-

Dotace z MMR (70%)
Vlatní zdroje obce (30%)

178 512,76 505,-

Celkové výdaje tohoto projektu byly vyčísleny na 255 017,- Kč, z toho si obec žádá o
příspěvek ve výši 70%, což představuje 178 512,- Kč. Obec na tuto akci zajistí ze svého
rozpočtu částku 76 505,- Kč.

12.

Realizované projekty obce

Obec Dolní Újezd realizovala celou řadu projektů pod vedením současného starosty obce,
který je ve své funkci již od roku 1990. Pro ilustraci uvádíme jen ty nejvýznamnější z
nich, realizované v období několika posledních let, které mají demonstrovat připravenost
a zkušenost žadatele při přípravě a realizaci finančně, organizačně a stavebně náročných
projektů.
Realizace rozvojové strategie (Program obnovy obce Dolní Újezd)
Realizace akce
2004 - 2009

Rekonstrukce podlahové plochy v
kulturním domě v Dolním Újezdě (A 1.2)

2008

332

MMR ČR - 232,4 tis. Kč

Rekonstrukce chodníků na Skokách
(A 3.1)

2007

770

obecní rozpočet

Oprava místních komunikací (A 3.2)

2004 - 2008
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Náklady
v tis. Kč

Zdroj financování

Akce plánované ve strategických
dokumentech obce od roku 2004

2 826

Nové herní prvky pro aktivní děti

dotace – výše Kč

POV OK - 500 tis. Kč

Projekt obce Dolní Újezd a MŠ Staměřice
do programu Podpora obnovy venkova 2009
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Úprava sportovního areálu v obci Dolní
Újezd (A 4.2)

plán 2009

10 000

ROP NUTS II střední
Morava - 8 992 tis. Kč

Oprava křížku ve Staměřicích (A 7.2)

2008

100

dotace z OK - 50 tis. Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení v
kulturním domě v Dolním Újezdě (A 1.2)

2006

300

obecní rozpočet

Rekonstrukce sociálního zařízení v
obecním pohostinství Dolní Újezd
(A 1.3)

2007

123

obecní rozpočet

Rekonstrukce mateřské školy Staměřice
(A 1.3)

2006

1325

obecní rozpočet

Oprava budovy čp. 38 v Dolním Újezdě
(A 1.3)

2004

569

obecní rozpočet

Oprava kaple Skoky (A 7.1)

2007

41

obecní rozpočet

Rekonstrukce sociálního zařízení a
přístavba rampy v obecním pohostinství
Skoky (A 1.3)

2008

221

obecní rozpočet

13.

Závěr
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Výsledky projektu budou viditelné a prospěšné zejména ve vztahu k dětem do 8 let
respektive hlavně k žákům mateřské školy, což jsou cílové skupiny, které budou
primárně modernizovaná dětská hřiště využívat a rozvíjet svou tělesnou i psychickou
zdatnost.

V Dolním Újezdě, dne 26.2.2009

Zpracoval: Ing. Marek Zábranský, projektový manažer

Přílohy
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.I: Fotografie vybraných dětských prvků
č.II: Vyjádření stavebního úřadu k projektu
č.III: Doklad o vlastnictví majetku (výpis z katastru nemovitostí)
č.IV: Program obnovy vesnice Dolní Újezd – výpis (list akce A 1.3)
č.V: Fotokopie části schváleného Územního plánu obce Dolní Újezd
(prokazuje soulad akce s územně plánovací dokumentací)
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