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Popis projektu (přípravy akce) pro POV MMR 2010

1.

Název projektu

„Nové zázemí pro aktivní děti“
- vybavení šaten a oplocení podél hřiště TJ Sokol 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

5.

- poloha sportovního areálu

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
Vybavení šaten a oplocení podél hřiště TJ Sokol Dolní Újezd
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Cílem tohoto projektu je pořízení materiálně technického zázemí včetně vybudování
nového oplocení v souvislosti s rozvojem sportovních a spolkových aktivit dětí a mládeže
v obci Dolní Újezd. Projekt se skládá z těchto souvisejících částí:
• Soubor vybavení staré budovy (věšáková stěna)
• Soubor vybavení nové víceúčelové budovy (věšáková stěna)
• Oplocení jižní strany fotbalového hřiště
Tento projektový záměr plynule navazuje na podpořený a zrealizovaný projekt
stavebního charakteru „Úprava a rekonstrukce sportovního areálu v obci Dolní Újezd“
jehož účelem je vybudování venkovního multifunkčního centra, kde je možné provozovat
různé druhy sportů (fotbal, volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, florbal, atd.), pořádat
závody hasičských jednotek a různé další spolkové akce pro mládež.
Cílem Obce Dolní Újezd je vytvořit kvalitní zázemí v novém multifunkčním areálu
v Dolním Újezdě, které bude přínosem pro rozvoj sportovních a spolkových aktivit a
zároveň zvýší atraktivitu obce Dolní Újezd.

6.

Popis projektu

6.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Sportovní areál v obci Dolní Újezd byl budován od 50. let minulého století, a to v několika
etapách:
• V 50. letech bylo svépomocí vystavěno fotbalové hřiště a šatny. Vzhledem
k omezeným možnostem poválečné doby se jednalo pouze o budovu bez jakéhokoliv
sociálního zařízení.
•

Začátkem 70. let došlo ke stavbě silnice I. třídy I/35 (dnes II/437) Olomouc – Lipník
nad Bečvou. Trasa silnice vedla přes fotbalové hřiště, a proto bylo rozhodnuto o jeho
zrušení a vybudování nového hřiště, odsunutého o cca 100 m. Šatny zůstaly
zachovány a s drobnými úpravami slouží dodnes. Po výstavbě komunikace II/437 a
související místní komunikace vznikl mezi komunikací a hřištěm volný prostor, který
byl do roku 2008 nevyužitý.

•

V roce 2008 byl zpracován projekt „Úprava a rekonstrukce sportovního areálu v obci
Dolní Újezd“, který byl podán do ROP NUTS II střední Morava. Projektová žádost byla
podpořena a následně byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Fyzická realizace
projektu byla zahájena v březnu 2009 a v současné době je stavba zkolaudována.
Cílem projektu je rozšíření volnočasových aktivit a zlepšení kvality života v obci Dolní
Újezd.

Je zřejmé že se jedná o komplexní projekt, který výrazným způsobem zkvalitní a rozšíří
volnočasovou infrastrukturu v obci Dolní Újezd. Nicméně pro efektivní a
plnohodnotný provoz tohoto multifunkčního areálu je nutné dotvořit související
zázemí (bezpečnostní oplocení) a vnitřní vybavení (věšákové stěny) tedy hlavně
výdaje, které nebyly způsobilé v rámci ROP NUTS II střední Morava.
A právě pořízení materiálně technického zázemí včetně vybudování bezpečnostního
oplocení bude hlavním předmětem současného projektu „Nové zázemí pro aktivní děti“.
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Potřebnost dotvoření a dovybavení areálu je vyvolána následujícími
skutečnostmi:
•

Oddíl kopané v Dolním Újezdě zažívá v posledních letech značný rozvoj, vedle
tradičního družstva dospělých zde byla v letošním roce založena 2 mládežnická
družstva (mladší a starší přípravka) a aktivně působí i družstvo složené z bývalých
hráčů („old boys“). Pro činnost takto rozsáhlého oddílu, který čítá téměř 100 členů,
je stávající zázemí bez vnitřního vybavení nevyhovující.

•

V obci Dolní Újezd se nachází neúplná základní škola s prvním až čtvrtým ročníkem.
Absence kvalitně vybaveného venkovního sportoviště v obci by dlouhodobě mělo za
následek handicap při přechodu na vyšší stupeň základní školy, potažmo na střední
školy. 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.

Realizace projektu přispěje k zkvalitnění občanské vybavenosti, přispěje ke zvýšení
atraktivity obce a k prohloubení partnerství mezi obcí Základní školou a TJ Sokol Dolní
Újezd. Základním výstupem projektu bude nové technické zázemí ve sportovním areálu,
které značně zkvalitní místní základní vybavení a nabídku služeb obci. Bude k dispozici
ideální funkční prostor pro tréninkovou a sportovní činnost žáků ZŠ a mládežnických
družstev TJ Sokol Dolní Újezd.
Projekt tedy zajistí vyhovující zázemí pro děti ze Základní školy, kterým umožní
zdokonalení jejich fyzických a sportovních dovedností v rámci výuky tělesné výchovy.
Dalším pozitivem je možnost konání sportovně vzdělávacích akcí (sportovní hry žáků ZŠ,
atd.).

6.2. Technické řešení projektu
Soubor vybavení staré budovy
 Věšáková stěna
Věšáková stěna bude provedena následujícím způsobem: lavka na sezení, otětrová stěna
s věšáky, vrchní odkládací police. Šířka jednotlivých dílců vyplývá ze zákresu v půdorysu
budovy. Provedení: Lamino - imitace dřeva
Celková délka věšákové stěny činí 1367 cm. Jednotlivé díly budou mít následující délky:
297, 250, 250, 320 a 250 cm. V místnosti 1.04 bude lavka na sezení provedena ve
variantě, umožňující její sklopení tak, ať je zabezpečen pohyb tělesně postižených osob vozíčkářů.
Soubor vybavení nové víceúčelové budovy
 Věšáková stěna
Věšáková stěna bude provedena následujícím způsobem: lavka na sezení, otětrová stěna
s věšáky, vrchní odkládací police. Šířka jednotlivých dílců vyplývá ze zákresu v půdorysu
budovy. Provedení: Lamino - imitace dřeva
Celková délka věšákové stěny činí 1646 cm. Jednotlivé díly budou mít následující délky:
438, 358, 200, 350 a 300 cm.
Oplocení jižní strany fotbalového hřiště
Oplocení jižní strany fotbalového hřiště v Dolním Újezdě bude provedeno bez podezdívky,
plastovým pletivem o výšce 1800 mm. Pletivo bude upevněnu na sloupky pr. 48 mm, dl
2500 mm, zabetonovanými do betonu B15, rozměry patky 300x300x800 mm na
štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm. Součástí oplocení budou dvě branky o šíři 1000
mm umožňující průchod na sousední parcely. Celková délka oplocení cca 120 m.
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7.

Aktivity a fáze projektu
A) Příprava projektu
 Do průběhu přípravy projektového námětu na nové zázemí sportovního areálu se
aktivně zapojili děti z I. stupně ZŠ. Zástupci obce, základní školy a TJ Sokol Dolní
Újezd pro ně uspořádali společné sportovně plánovací dopoledne v nově
otevřeném sportovním areálu. Děti měli volný program, při kterém si prohlídly
všechny objekty a lákadla areálu a na závěr si zaskotačily na novém dětském
hřišti.
Sportovní areál je kompletně zkolaudovaný a jediné co zde chybí je vnitřní
vybavení a navazující bezpečnostní oplocení podél hřiště. Proto byl projektový
záměr „Nové zázemí pro aktivní děti“ jednoznačně podpořen zástupci obce i
partnerů.


Po prohlídce areálu bylo pro děti ZŠ v rámci výuky výtvarné výchovy a
volnočasových aktivit ve školní družině, připraveno výtvarné odpoledne s heslem
„Namaluj, co se ti nejvíce líbilo“. Nejen podle obrazových výsledků bylo zřetelné,
že děti si budou nový areál užívat naplno.



projektový záměr „Nové zázemí pro aktivní děti“ schválilo zastupitelstvo obce
Dolní Újezd, která je vlastníkem nemovitosti
zpracování a podání projektové žádosti do POV MMR 2010



B) Výběrové řízení na dodavatele
 oslovení potencion. 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 projektu
 Nákup a montáž věšákových stěn
 Stavba oplocení
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 a mládež, informováni o hlavních aktivitách jak
z pohledu obce, tak z pohledu programu POV MMR 2010 a to především
prostřednictvím webových stránek obce www.dolni-ujezd.cz a místního rozhlasu.

8.

Časový harmonogram akce

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

Očekávané přínosy projektu
•

Soubor vybavení staré budovy (věšáková stěna)

•

Soubor vybavení nové víceúčelové budovy (věšáková stěna)

Dohromady se jedná o vnitřní vybavení 4 šaten, které budou sloužit pro hygienické
potřeby uživatelů multifunkčního hřiště, hřáčů fotbalového oddílu a žákům základní školy.
Nutnost vybavení 4 šaten vyplývá právě z využití pro více cílových skupin najednou a
také vzhledem k pořádání turnajů či jiných akcí (hasičské soutěže, mikroregionální hry),
kterých se bude účastnit více družstev.
• Oplocení jižní strany fotbalového hřiště
Oplocení bude provedeno na straně za střídačkami podél komunikace Dolní ÚjezdBohuslávky. Hlavním cílem bude zvýšení bezpečnosti při fotbalových zápasech především
vzhledem k založení družstev mladší a starší přípravky. Oplocení bude fungovat jako
bariéra, která bude zabraňovat míčům, aby se nedostávaly přes komunikaci, což zamezí
pohybu dětí tímto směrem.

10.

Návaznost na strategické dokumenty

Projekt „Nové zázemí pro aktivní děti“


vychází z územně plánovacího dokumentu „Program obnovy obce Dolní Újezd“
schváleného 12.2. 2008. Koresponduje s akcí A 4.2.



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

11.

Rozpočet projektu

Jednotlivé rozpočtové položky:
Soubor vybavení staré budovy
•

Částka v Kč
bez DPH

Částka v Kč
včetně DPH

95 000,-

114 000,-

105 000,-

126 000,-

věšáková stěna (13,7 m)

Soubor vybavení nové budovy
• věšáková stěna (16,5 m)
Oplocení jižní strany fotbalového hřiště
CELKEM
Dotace z MMR (70%)

90 000,-

108 000,-

290 000,-

348 000,243 600,104 400,-

Vlatní zdroje obce (30%)

Celkové výdaje tohoto projektu byly vyčísleny na 348 000,- Kč, z toho si obec žádá o
příspěvek ve výši 70%, což představuje 243 600,- Kč. Obec na tuto akci zajistí ze svého
rozpočtu částku 104 400,- 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.
Realizace rozvojové strategie (Program obnovy obce Dolní Újezd)
Akce plánované ve strategických
dokumentech obce od roku 2004

Realizace
akce 2004 2010

Zdroj financování

Náklady
v tis. Kč

dotace – výše Kč

Modernizace zahrady v Mateřské škole
Staměřice (A 1.3)

2009

255

MMR ČR - 178 tis. Kč

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

2 826

POV OK - 500 tis. Kč

Úprava sportovního areálu v obci Dolní
Újezd (A 4.2)

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 obecní
hospodě Dolní Újezd (A 1.3)

2007

123

obecní rozpočet

Rekonstrukce Mat. školy Staměřice (A 1.3)

2006

1325

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

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 2010 a to především
prostřednictvím webových stránek obce www.dolni-ujezd.cz a místního rozhlasu.
Výsledky projektu budou viditelné a prospěšné zejména ve vztahu k dětem do 12 let
respektive hlavně k žákům základní školy a hráčům oddílů TJ (starší a mladší přípravka),
což jsou cílové skupiny, které budou primárně modernizované zázemí využívat a rozvíjet
svou tělesnou i psychickou zdatnost.

V Dolním Újezdě, dne 27.1.2010

Zpracoval: Ing. Marek Zábranský, předseda FO TJ Sokol Dolní Újezd
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