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Popis projektu (přípravy akce) pro POV MMR 2008

1.

Název projektu

„Nový povrch pro aktivní děti“
- rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě Dolní Újezd

2.

Žadatel projektu

Název žadatele: obec Dolní Újezd
Adresa žadatele: Dolní Újezd 155, 751 23
Statutární zástupce: Ing. Eduard Rýček, starosta
Email: oudujezd@quick.cz
Telefon: 581 795 297
IČO: 636223

3.

Partneři projektu

Základní škola v Dolním Újezdě
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa partnera: Dolní Újezd 24, 751 23
Statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Tomková, ředitelka
Email: tomkja@seznam.cz
Telefon: 581 795 290
IČO: 75029995

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Újezd
Právní forma: občanské sdružení
Adresa partnera: Dolní Újezd 155, 751 23
Statutární zástupce: Ing. Eduard Rýček, předseda TJ
Email: oudujezd@quick.cz
Telefon: 581 795 297
IČO: 49559087
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4.

Lokalizace projektu

Obec Dolní Újezd
ORP: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
NUTS II: Střední Morava
Mikroregion: Lipensko
Pobečví
MAS Záhoří-Bečva

- lokalizace katastrálního území obce Dolní Újezd

- poloha Kulturního domu

Kulturní dům v Dolním Újezdě

Strana 3 (11)

Nový povrch pro aktivní děti

Projekt obce Dolní Újezd
do programu Podpora obnovy venkova 2008
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

5.

Cíle projektu

Všeobecný/širší cíl projektu
Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury sloužící ke sportovnímu a kulturnímu
vyžití dětí a mládeže v návaznosti na jejich komplexní tělesný i duševní rozvoj
Specifický cíl projektu
Rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě v Dolním Újezdě

6.

Popis projektu

6.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Kulturní dům v Dolním Újezdě je jediným vhodným vnitřním prostorem, který slouží ke
sportovním a kulturním aktivitám dětí a mládeže v naší obci. K těmto účelům je hojně
využíván již od svého zbudování ze začátku sedmdesátých let minulého století. Mezi
hlavní uživatele patří Základní škola, které kulturní dům vytváří zázemí pro výuku tělesné
výchovy a pro pořádání besídek, karnevalů či jiných kulturních akcí dětí a mládeže.
Dalším subjektem je TJ Sokol Dolní Újezd, který využívá tyto prostory především na
zimní tréninkovou činnost fotbalových mužstev žáků a dorostů. Kromě toho slouží
kulturní dům pro zápasové i tréninkové aktivity 3 mužstev stolního tenisu, v kterých je
hojně zastoupena i mládež do 18 let.
V posledních 10 letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce Kulturního domu v Dolním Újezdě
(plynofikace objektu, modernizace kuchyně a sociálního zařízení, vybudování
parkoviště,atd.). Součástí těchto stavebních prací bylo také rozšíření sportovního vyžití
(přenosné stožáry na uchycení sítí pro míčové hry) a úpravy zvyšující bezpečnost při
provozování sportu (ochranné sítě a mříže). Hlavním současným nedostatkem kulturního
domu je neustále se zhoršující kvalita podlahové plochy. Ta je vyrobena ze dřevěných
parket, které již momentálně nesplňují vhodné provozní ani bezpečnostní parametry ke
sportovním aktivitám. Dochází k postupnému odlepování parket od podkladové plochy,
čímž se stávají pohyblivé a nestabilní a značně omezují především sportovní potřeby, jež
jsou pro děti a mládež důležitým aspektem ve zdravém a všestranném vývoji jejich
tělesných schopností.
Dlouhodobější absence kvalitního sportovního zázemí může být velkým handicapem,
především při přechodu žáků do základních a středních škol v přilehlých městech (Lipník
nad Bečvou, Přerov, Hranice, Olomouc). Dalším negativem je možné zvýšení sociálně
patologických jevů, které mnohdy vznikají z nedostatku smysluplných volnočasových
aktivit. Realizací projektu by se tyto negativní faktory významně eliminovaly.
6.2.

Současný stav interiéru Kulturního domu

Odlehčené ochranné mříže sloužící jako zábrany
pro nežádoucí odskok míče do vedlejších prostorů
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Ochranné mříže na oknech a zářivkách

Děti z I.stupně Základní školy v Dolním Újezdě hrající fotbal při hodině tělesné výuky.
Za brankami jsou natažené ochranné sítě pro eliminaci kontaktů dětí a míče se zdí.
Na snímku lze pozorovat parkety v současném nevyhovujícím stavu (spáry, propadliny),
jejich sešlost (stáří přes 35 let) potvrzují také kontrastní barevné rozdíly.
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7.

Aktivity a fáze projektu
A) Příprava projektu
 Základní škola v Dolním Újezdě ve spolupráci s obcí uspořádala, v rámci
výuky výtvarné výchovy a volnočasových aktivit žáků I.stupně (6-10 let)
ve školní družině, výtvarné odpoledne „Malování oblíbených aktivit dětí“

Děti kreslí své oblíbené zájmové činnosti, zatímco paní vychovatelka
se usmívá nad jejích kvalitními výkony (vybrané kresby viz příloha č.I)
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Zástupci obce, základní školy a TJ Sokol Dolní Újezd uspořádali pro děti z I.
stupně ZŠ společné sportovně plánovací odpoledne. Děti měli volný sportovní
program, při kterém si zahráli fotbal, volejbal a stolní tenis. Na závěr se
zástupci obce a partnerů, na základě vyhodnocení dětských kreseb, dohodli a
navrhli záměr „Rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě Dolní Újezd“

Děti hrají stolní tenis

Žáci si vyzkoušeli i volejbal se
sníženou sítí

Nakonec došlo i na penalty
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projektový záměr „Rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě Dolní Újezd“
schválilo zastupitelstvo obce, která je vlastníkem nemovitosti

Zástupci žadatele a
partnerů
projektu
před
projednáním
zastupitelstva obce
Dolní Újezd.
zleva:
paní učitelka,
starosta obce,
paní vychovatelka,
člen výboru
TJ Sokol D.Újezd
j



zpracování a podání projektové žádosti do POV MMR 2008

B) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
 oslovení potencionálně vhodných dodavatelů a zisk minimálně 3 kompletních
nabídek
 vytvoření výběrové komise ve složení (starosta obce, ředitelka ZŠ, předseda TJ
Sokol Dolní Újezd)
 výběr nejvhodnějšího dodavatele+uzavření smlouvy o dílo
C) Realizace stavební části projektu
 rekonstrukce podlahové plochy v Kulturním domě
D) Administrace a řízení projektu
 zajištění všech povinných účetních dokladů (faktury, smlouvy, atd.)
 vyúčtování a evidence veškeré dokumentace po dobu min. 10 let

8.

Časový harmonogram akce

Aktivita/měsíc
A) Příprava projektu
B) Výběrové řízení
C) Realizace stavebních prací
D) Administrace a řízení projektu
E) Publicita a propagace
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9.

Očekávané přínosy projektu

Hlavním přínosem tohoto projektu bude nově rekonstruovaná podlaha v Kulturním domě
v Dolním Újezdě, která bude zabezpečovat kvalitní zázemí pro:
 sportovní a kulturní potřeby žáků I.stupně základní školy
 tréninkovou a sportovní činnost mládežnických oddílů TJ Sokol (fotbal,stolní tenis)
Opravená podlaha zajistí vyšší bezpečnost především při sportovních aktivitách, což je u
dětí prvořadá podmínka plnohodnotného provozu.

10.

Návaznost na strategické dokumenty

Projekt „Nový povrch pro aktivní děti“
 vychází z územně plánovacího dokumentu „Program obnovy obce Dolní Újezd“
schváleného 12.2. 2008. Koresponduje s akcí
 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

11.

Rozpočet projektu

Rekonstrukce podlahy
( plocha cca 450 m2)
1 broušení, čištění
2 zatmelení
3 vyleštění
CELKEM

Jedn

Cena
jedn.

Počet
jedn.

Celkem
bez DPH

Celkem s
19% DPH

m2
m2
m2

332 000

Celkové výdaje tohoto projektu tedy představují cca 332 000,0 Kč, z toho si obec žádá o
příspěvek ve výši 70%, což představuje 232 400,0 Kč Obec na tuto akci zajistí ze svého
rozpočtu částku 99 600,0 Kč.
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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.
 Opravy místních komunikací
Jednalo se o rozsáhlý několika etapový projekt, který byl realizován v letech 1995 –
2005. Kompletně byly zrekonstruovány veškeré místní komunikace v obci Dolní Újezd
vč. místních částí Skoky a Staměřice. Celkové náklady bez DPH činily cca 15 mil. Kč.
 Opravy a výstavba chodníků a veřejných prostranství v obci
Rekonstrukce probíhaly v letech 1994 – 2006 celkovým nákladem cca 2,5 mil. Kč
 Oprava objektů ve vlastnictví obce
V letech 1994 – 2006 došlo k postupné rekonstrukci budov, které jsou ve vlastnictví
obce Dolní Újezd. Jedná se o následující objekty:
• Základní škola Dolní Újezd - zřízení školní jídelny s kapacitou 200 jídel, přestavba
ploché střechy na valbovou, venkovní terénní úpravy – opěrná zídka, odvodnění,
nová fasáda, plynofikace objektu
• Zdravotní středisko Dolní Újezd – přestavba ploché střechy na mansardovou,
v části objektu zřízení kanceláří obecního úřadu a knihovny, plynofikace objektu
• Kulturní dům Dolní Újezd – rekonstrukce parkoviště, výstavba nového sociálního
zařízení, nátěry oken, výměna klempířských prvků, plynofikace objektu
• Hasičská zbrojnice Dolní Újezd – nová fasáda, zřízení kanceláří v v podkroví
• Mateřská škola Staměřice – generální oprava objektu (fasáda, výměna oken, nové
sociální zařízení, podlahy)
• Hasičská zbrojnice Skoky – nová fasáda, nátěry oken, plynofikace objektu
• Hasičská zbrojnice Staměřice – výstavba kulturního zařízení s cca 50 místy,
plynofikace objektu
• Oprava kaple Staměřice (nová fasáda, nátěr střechy)
• Oprava márnice a hřbitovní zdi v Dolním Újezdě
Celkové náklady na rekonstrukci obecních objektů činily v letech 1995 – 2006 cca 10
mil. Kč.
 Výstavba 6 obecních sociálních bytů
Ve dvou obecních objektech bylo v letech 1995 – 1996 zřízeno 6 malometrážních
obecních bytů. Celkové náklady cca 2,5 mil. Kč.
 Plynofikace obce
V letech 1993 – 1997 proběhla plynofikace všech místních částí. Celkové náklady cca
10 mil. Kč.

V roce 2008 jsou obcí Dolní Újezd připravovány tyto projekty:
 projekt do Programu obnovy venkova 2008 – opravy místních komunikací v obci Dolní
Újezd
 projekt do Regionálního operačního programu NUTS II střední Morava - „Úprava a
rekonstrukce sportovního areálu v obci Dolní Újezd“
 projekt do Programu rozvoje venkova ČR – Biologické rybníky ve Staměřicích
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13.

Závěr

V průběhu projektu budou, občané obce, zástupci základní školy, členové TJ Sokol Dolní
Újezd a samozřejmě hlavní cílová skupina, tj. děti a mládež, informováni o hlavních
aktivitách jak z pohledu obce, tak z pohledu programu POV MMR 2008 a to především
prostřednictvím webových stránek obce www.dolni-ujezd.cz , tiskových zpráv na úřední
desce a místního rozhlasu.

V Dolním Újezdě, dne 25.6.2008

Zpracoval: Ing. Marek Zábranský, člen TJ Sokol Dolní Újezd

Přílohy
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.I: Vybrané kresby dětí
č.II: Doklad o vlastnictví majetku (výpis z katastru nemovitostí)
č.III: Program obnovy vesnice Dolní Újezd – výpis (list akce A 1.2)
č.IV: Fotokopie části schváleného Územního plánu obce Dolní Újezd
(prokazuje soulad akce s územně plánovací dokumentací)
Příloha č.V: Projektová dokumentace + rozpočet akce
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