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Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko

Dne 24. června 2010 se sešla v  zasedací místnosti 

na Městském úřadě v Březové valná hromada Místní 

akční skupiny Sokolovsko o.p.s. Za účasti téměř 61 % 

platných členů jednání VH zahájil předseda správní 

rady pan Miroslav Bouda. Na programu jednání byly 

tak závažné materiály jako výsledky hospodaření 

MAS za rok 2009 vč. zprávy o auditu, změna zakláda-

cí smlouvy MAS, personální změny ve  správní radě 

a  v  neposlední řadě informace o  výsledcích 1. a  2. 

Výzvy SPL PRV. Veškeré projednávané materiály jsou 

v plném znění k dispozici na webových stránkách MAS 

Sokolovsko o.p.s.
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MAS Sokolovsko o. p. s. dne 11. 6. 2010 ukončila ad-

ministrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projek-

tů, které obdržela od žadatelů v rámci 2. výzvy Stra-

tegického plánu Leader. Stejně jako v  loňském roce 

jsme obdrželi 28 žádostí. O zvyšující kvalitě záměrů 

a jejich připravenosti svědčí fakt, že v této výzvě ne-

byla žádná žádost vyřazena z důvodu nesplnění pod-

mínek přijatelnosti či administrativní kontroly.

Následně dne 17. 6. 2010 zasedala výběrová komise MAS, 

jejímž úkolem bylo všechny projekty zkontrolovat, bodo-

vě ohodnotit a sestavit tzv. long list. Dne 21. 6. 2010 pak 

proběhlo setkání programového výboru MAS, na němž 

byl sestaven tzv. short list, tj. seznam projektů, doporuče-

ných k obdržení dotace z Programu rozvoje venkova, osa 

IV., opatření IV.1.2. Ve stejný den zasedala i správní rada 

MAS, která definitivně schválila seznam projektů, doporu-

čených k financování a náhradních projektů.

Největší zájem projevily obce o dotace do oblasti fiche 2: 

Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko, 

z nichž lze financovat zlepšení kvality života ve venkov-

ských oblastech a zajištění vyšší atraktivity venkovských 

oblastí. Zde stojí za zmínku velice zajímavý projekt na zří-

zení výtvarné dílny v obci Dolní Rychnov, záměr na zve-

lebení pozemku fotbalového hřiště TJ Dynamo Krajková 

V rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader
přijato 28 žádostí…

či provedení parkových úprav na statku Bernard v Krá-

lovském Poříčí. Za méně atraktivní, přesto však nezbytně 

nutné, jsou projekty na obnovu střechy historické budovy 

radnice v Krásně, zateplení budovy družiny v Lomnici či 

vybudování integrovaného zázemí pro občanskou vyba-

venost na Březové-Rudolec. Předpokládaný objem čerpá-

ní dotací pro fiche 2. je přes 10 mil. Kč.

Téměř 10 mil. Kč je předpokládané čerpání pro fichi č. 1: 

Obnova a rozvoj kvality života na venkově. Na tomto se 

bude podstatnou měrou podílet obec Šabina-obnova 

komunikací ve východní části obce, město Horní Slavkov-

revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky 

a město Rotava provede III.etapu stavby multifunkčního 

hřiště v obci.

Nečekaně málo projektů bylo předloženo do oblasti fiche 

3: Kulturní dědictví a tradice našeho venkova-celkem 5 

o objemu finančních prostředků cca 4, 5 mil.Kč, z nichž vý-

běrová komise doporučila k realizaci opravy kaplí v Chlu-

mu Svaté Maří/na Drsném vrchu/ a v Kynšperku/Kamenný 

Dvůr-Podlesí/ a opravu fasády na kostele v Jindřichovi-

cích, o níž požádala římskokatolická farnost v Kraslicích.

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – fiche č. 4.před-

stavuje jediná žádost s.r.o. Dronte Loket na vybudování 

vodáckého centra v Lokti.

Bohužel v rámci této 2. Výzvy MAS Sokolovsko nebyla vy-

užita fiche č. 5: Rozvoj podnikání, využívání obnovitelných 

zdrojů energie, která představuje 2 hlavní cíle. Prvním 

cílem je přispět k nárůstu zaměstnanosti, konkurence-

schopnosti a posílení hospodářství prostřednictvím pod-

pory rozvoje drobného podnikání např. v podobě zvýšení 

nabídky služeb v oblasti tradičních řemesel na venkově, 

druhým hlavním cílem je podpora ozdravení životního 

prostředí na Sokolovsku prostřednictvím podpory zavá-

dění zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie 

v regionu s největším procentem lesní plochy v ČR.

Všechny předložené žádosti o dotaci byly předány k další-

mu řízení dne 30. června 2010 na Státní zemědělský inter-

venční fond v Ústí nad Labem, který bude mít rozhodující 

slovo při konečném schválení přidělení dotací na zamýš-

lené projekty.

MAS Sokolovsko, červenec 2010
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Město Kynšperk
Projekt „Místní komunikace IV. Třídy Kynšperk nad 

Ohří – Kamenný Dvůr“:

Město Kynšperk jako investor výše uvedené akce, pře-

dalo staveniště zhotoviteli díla dne 22.3.2010. Práce byly 

zahájeny vytýčením trasy stavby, stávajících inženýrských 

sítí a uvolněním staveniště v úseku u stanice plynu spo-

lečnosti RWE. Zde byla provedena demolice stávajícího 

oplocení a výstavba oplocení nového. Následně bylo za-

počato se skrývkou ornice na celé trase budované komu-

nikace a kácením stromů, rostoucích v trase nové komu-

nikace. V úseku přístupové komunikace k objektu č.p. 779 

na Chebské ulici provedla společnost SUPTel přeložku 1 ks 

telefonního sloupu vzdušného vedení kabelu Telefonica 

O2. Dále jsou již provedeny stavební práce na veřejném 

osvětlení, které je součástí stavby. Po provedení hrubých 

terénních úprav na vlastní komunikaci je provedeno 

zhutnění pláně pro možnost pokládky podkladních kon-

strukčních vrstev.

Zatěžovací zkouška zhutněné pláně, provedená dne 

10.6.2010, zjistila nedostatečnou únosnost podloží. Na-

měřeno bylo 11, 7 MPa/m2, přičemž normy požadují mi-

nimální únosnost 30 MPa/m2. Další postup prací na kon-

strukčních vrstvách komunikace je pozastaven do doby 

vyřešení způsobu dosažení únosnosti požadované zpra-

covatelem projektu a normami. Při autorském dozoru 

na stavbě, konaném dne 16.6.2010, projektant navrhl 

doplnění konstrukčních vrstev, zajišťujících potřebné fy-

zikální vlastnosti.

Rada města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 

23.6.2010 schválila projektantem navržené řešení a dala 

pokyn k podepsání dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 

140/2010. Tento dodatek řeší finanční navýšení rozpočtu 

stavby, vyvolané vícepracemi, způsobenými nedostateč-

nou únosností podloží budované komunikace a termín 

ukončení prací, který je podle původní Smlouvy o dílo 

s ukončením do 30.6.2010. Vzhledem k nepředpokláda-

ným vícepracím nelze stanovený harmonogram dodržet 

a tak je dodatkem č.1 prodloužen do 30.7.2010.

Vytýčená trasa komunikace před zahájením prací:

Stavba před prováděním zatěžovacích zkoušek:

Stavební práce na veřejném osvětlení:

Jak jsme informovali naší veřejnost prostřednictvím  tisku 

a na našich webových stránkách v závěru loňského roku, 

bylo v rámci 1. Výzvy SPL PRV, vyhlášené MAS Sokolovsko, 

doporučeno k realizaci 28 žádostí o dotaci v hodnotě přes 

20 mil. Kč. Nyní, v polovině následujícího roku, vás bude 

určitě zajímat, jak probíhá realizace schválených projektů.

V  rámci Fiche č. 1, kam směřovalo nejvíce fin. pro-

středků, více než 12 mil. Kč, jsou záměry plněny ná-

sledovně: Město Horní Slavkov a  Město Rotava se 

zaměřily na zkvalitnění podmínek cestování hromad-

nou dopravou a výstavbu autobusové zastávky.

Město Horní Slavkov:
- podle harmonogramu projektu byli vybráni dodava-

telé – pro realizaci chodníků a veřejného osvětlení byla 

vybrána v souladu s kap. 10 Pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci 

opatření IV.2.2 PRV, společnost Technické služby s.r.o. Hor-

ní Slavkov. Na dodávku zastávkových přístřešků a mobiliá-

ře bylo uskutečněno zadávací řízení dle Pravidel-vybrána 

byla spol. MMCITÉ a.s. Bílovice.

- V polovině června bylo započato s rekonstrukcí chod-

níků a doplnění veřejného osvětlení dle schválené pro-

jektové dokumentace. Osazení zastávkových přístřešků 

a mobiliáře proběhne podle harmonogramu na přelomu 

června a července.

- Doba realizace celého projektu včetně podání žádosti 

o platbu bude dodržena.

Město Rotava:
- Na základě vyhlášeného poptávkového řízení byla 

na zakázku „Autobusová zastávka v centru města Rota-

vy-sídliště“ vybrána firma PVKP stavební, s. r.o., se kterou 

byla následně podepsána smlouva. Dne 1. června 2010 

došlo mezi městem a dodavatelem k předání staveniště 

za účasti TDI. Dodavatel započal ihned se stavebními pra-

cemi na 1. Etapě (zastávka směr Kraslice). Bylo dohodnu-

to, že práce budou prováděny po etapách z důvodu vět-

šího provozu vozidel a autobusů, vjíždějících do prostor 

nástupiště. V souladu s cit. Smlouvou byly práce započaty 

1. června 2010 s termínem dokončení do 1. srpna 2010. 

V současné době jsou práce cca o 1 týden opožděny, ale 

dodavatel činí všechny kroky k urychlení prací tak, aby 

byly dohodnuté termíny splněny.

Průběžná monitorovací zpráva projektů
1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko
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Obecní úřad 
Dolní Rychnov

získal v rámci 1. Výzvy dotaci na výstavbu komunikace 

Černý vrch – II. Etapa ve výši přes 1, 5 mil. Kč.

Šetřením na místě bylo zjištěno, že práce postupují v sou-

ladu s harmonogramem a předpoklad kolaudačního říze-

ní v termínu 8. 7. 2010 je reálný.

Město Chodov
Rovněž město Chodov získalo dotaci ve výši 2 mil. Kč. 

na rekonstrukci komunikace Chodov – Stará Chodovská. 

Realizací projektu dojde k obnově komunikace, srovnání 

povrchu do roviny, likvidaci vytipovaných stromů, vyřeše-

ní odvodnění a úpravě povrchu. Obnovenou komunikaci 

budou moci občané využívat pro pěší dopravu mezi uve-

denými místy a vzhledem v plánovanému povrchu z as-

faltu bude moci být cesta využívaná i pro in-line bruslení.

V současné době probíhá zcela bez problémů realizace 

této akce, která by měla být ukončena koncem června, 

nejpozději začátkem července. Po té bude podána žádost 

o proplacení výdajů.

Město Březová:
Město Březová se do dotačního procesu zapojilo projek-

tem Kostelní Bříza – stavební úpravy na návsi. Na základě 

výběrového řízení na tuto akci byla z hlediska hodnotících 

kriterií jako nejvýhodnější vybraná firma Sergej Pajtaš, se 

kterou byla dne 12.7.2010 podepsána Smlouva o dílo.

Stavební úpravy na návsi na Kostelní Bříze byly zahájeny 

12.7.2010, staveniště bylo předáno dodavateli a tento 

ihned zahájil stavební práce na úpravě návsi, nyní probí-

há odtěžení stávajících pojižděných ploch. V současnos-

ti probíhá jednání mezi projektantem akce, investorem 

a dodavatelem, jelikož po skutečném vytyčení rozsahu 

budoucí stavby vyplynuly výškové nesrovnalosti oproti 

projektové dokumentaci, tudíž bude v nejbližší době na-

vrženo řešení této situace a následně bude tato situace 

ohlášena příslušnému RO SZIF formou změnového listu.

Termín dokončení je stanoven nejpozději do 31.8.2010. 

Přes popsanou situaci dokumentovaný průběh prací pro-

zatím souhlasí s dohodnutým harmonogramem.
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Další dvě obce Lomnice a Krajková se rozhodly využít 

možností a zajistit prostředky v rámci dotace z pro-

středků PRV na realizaci projektů „Urnový háj“.

Obec Krajková:
Projekt spočívá v obnově objektu na hřbitově v Krajkové 

a změně jeho využití. Stávající neudržovaný obdélníkový 

jednopodlažní objekt sloužil jako márnice. Protože nebyl 

již delší dobu využíván, přistoupila radnice k jeho opravě 

a změně jeho využití. Po provedení stavebních prací – vý-

měna střešní krytiny, odvodnění objektu, zazdění dveří 

a oken, vybourání vstupů a omítnutí objektu a položení 

dlažby byly usazeny nádoby na urny a projekt byl ve sta-

noveném termínu 30.6.2010 dokončen. Vyúčtování bude 

předloženo na SZIF ve stanoveném termínu do 30.7.2010.

Obec Lomnice:
Podstatou projektu je výstavba malého kolumbária 

na obecním hřbitově. V rámci projektu dojde k výstavbě 

4 ks kolumbárních stěn, které budou obsahovat každá 30 

míst, celkem tedy 120 míst pro uložení uren. Půdorysně 

budou navazovat na dvě již vybudované stěny do tvaru 

písmene U, obvod bude lemován chodníkem ze zámkové 

dlažby. I v tomto případě je reálný předpoklad včasného 

předložení vyúčtování na SZIF do 31. 8. 2010.

V rámci fiche 2. Byly k realizaci vybrány následující 

projekty v celkové hodnotě přes 7 mil.Kč.

Královské Poříčí
předložilo projekt a následně byla schválena dotace 

na výměnu povrchu hřiště. 14. 6. 2010 byla podepsa-

ná smlouva se zhotovitelem LUKO trávníky s.r.o. Termín 

ukončení 15. 8. 2010 není ohrožen.

Město Rotava
obdrželo v rámci 1. Výzvy dotaci ve výši 1, 4 tis. Kč na re-

alizaci projektu „Sportovní multifunkční hřiště“. Na zákla-

dě poptávkového řízení byla na výše uvedenou zakázku 

vybraná firma Hřiště s.r.o., se kterou byla 3. května 2010 

podepsaná smlouva. Dne 1. června 2010 došlo mezi 

městem a dodavatelem k předání staveniště za účas-

ti TDI a dodavatel započal ihned se stavebními pracemi 

na úpravě stávajícího podkladu pod umělý trávník /vytě-

žení zeminy, rozprostření štěrku, položení asfaltového ko-

berce). Práce a postupují plně v souladu s dohodnutým 

harmonogramem.

Vzhledem k tomu, že bylo investorem zjištěno, že původní 

umístění hřiště by bylo poměrně komplikované (svažitý 

terén, kácení vzrostlých stromů, případné poškození aut 

na parkovišti), bylo zažádáno na stavebním úřadě o schvá-

lení nového umístění stavby. Po vydání tohoto povolení 

bude změna ohlášena RO SZIF formou změnového listu.

V rámci fiche 2.byla věnována nemalá fin.částka 

na vybudování či úpravu dětských hřišť.

Město Kraslice:
Částka téměř 900 tis. Kč bude využita k modernizaci stá-

vajícího nevyhovujícího dětského hřiště. Dnes je zmíně-

ný pozemek využíván zčásti k míčovým hrám (kopaná, 

volejbal), dětské hřiště je v menší části. Stávající nevyho-

vující atrakce budou odstraněny, provedeny opravy po-

nechaných atrakcí. Pro dopadové plochy bude sejmuta 

ornice, která bude použita pro zahradní a parkové úpravy. 

Navržené herní atrakce jsou určeny pro děti všech věko-

vých kategorií. Budou zde hrad s tunelem a laminátovou 

skluzavkou, nízkopodlažní kolotoč, vahadlová houpačka, 

pružinová houpačka, přelézadla. Stávající pískoviště bude 

nově lemováno betonovou palisádou. Na hřiště bude 

umístěno 6 ks laviček a 1 ks kompletní sezení s informační 

turistickou mapou. Stávající plocha pro míčové hry bude 

oddělena pletivem výšky 100 cm na ocelových trubkách.

Při realizaci akce došlo vzhledem k časovému posunu 

schvalování poskytnutí dotace a podpisu Dohody až v zá-

věru měsíce dubna k posunu termínu zahájení fyzické re-

alizace projektu. Dne 14.6.2010 bylo ukončeno výběrové 

řízení na dodavatele, dne 24.6.2010podepsána Smlouva 

o dílo s vítězným uchazečem a dne 25.6.2010 bylo předá-

no staveniště. I přes tyto skutečnosti není ohrožen termín 

dokončení realizace projektu a termín k předložení žádos-

ti o proplacení výdajů 31.10.2010.

,
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Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu 

rozvoje venkova ČR byly započaty aktivity ohledně výbě-

rového řízení na dodavatele hracích prvků tak, aby byly 

splněny podmínky pro poskytování dotace. Abychom 

postupovali transparentně a nediskriminačně, byly oslo-

veny (Výzva k podání nabídky ze dne 03. 06. 2010) 3 fir-

my k předložení cenových nabídek. Podklady k podání 

cenových nabídek si měli možnost všechny oslovené 

firmy vyzvednout na Městském úřadu v Habartově. Ter-

mín k předložení nabídek byl stanoven do 21. 06. 2010 

do 11:00 hodin do podatelny MěÚ Habartov, nebo poš-

tou na adresu zadavatele.

Jediným kriteriem výběru dodavatele byla pouze nabíd-

ková cena. Požadovaný termín ukončení akce byl striktně 

stanoven na nejpozději do 15. 08. 2010 (firma měla po-

vinnost doložit prohlášením o dodržení termínu) a jeho 

nedodržení bylo důvodem k vyloučení nabídky z hod-

nocení. Termín ukončení akce vyplývá ze skutečnosti, že 

je třeba žádat o proplacení výdajů nejpozději do 31. 08. 

2010 a do té doby je třeba proplatit veškeré výdaje spoje-

né s projektem.

V poptávkovém řízení byly nakonec předloženy 3 cenové 

nabídky, které byly následně předloženy k projednání (vý-

běru) Radě města Habartova dne 21. 06. 2010, která svým 

usnesením č. 159/2010: projednala předložené nabídky 

na realizaci akce „Centrum pro nejmenší Kluč“, a schváli-

la dodavatele stavby – firmu Tomovy parky s.r.o. Turnov, 

s cenovou nabídkou 597.119, - Kč vč. DPH.

Smlouva o dílo č. 4/2010 byla s vybraným dodavatelem 

uzavřena dne 30. 06. 2010. Dle této SOD je zahájení prací 

stanoveno na 15. 07. 2010 a dokončení prací stanoveno 

maximálně do 15. 08. 2010.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době jsou hra-

cí prvky ve výrobě a v nejbližších dnech by mělo dojít 

k jejich dodání a osazení. Z tohoto důvodu je v přiložené 

fotodokumentaci možné shlédnout pouze stav projektu 

před zahájením. Fotodokumentace z průběhu realiza-

ce a následně z ukončení akce bude k dispozici později 

a bude přiložena k žádosti o proplacení výdajů projektu.

Oproti předpokládanému časovému harmonogramu re-

alizace projektu došlo k mírnému zpoždění aktivit – reali-

zace výběrového řízení, uzavření SOD a realizace projektu, 

a to z toho důvodu, že již při podpisu výše uvedené Do-

hody došlo k časovému skluzu. I přes tyto neplánované 

časové prodlevy nedojde k nedodržení předem stanove-

ného harmonogramu (harmonogram byl sestaven s ča-

sovými rezervami) a nebude nutné žádat o prodloužení 

termínu předložení žádosti o proplacení výdajů projektu.

Město Krásno
obdrželo v rámci 1. Výzvy dotaci ve výši cca 300 tis. na vy-

budování dětských hřišť v osadách Háje a Dolní Hluboká. 

V současné době v těchto osadách přibývá trvale žijících 

mladých rodin s dětmi a zvyšováním kvality služeb, infra-

struktury, občanské vybavenosti dojde ke zatraktivnění 

těchto vesniček pro další potencionální zájemce o byd-

lení na venkově. Nejenže zde najdou využití děti do 15-ti 

let, ale i dospělí, kteří svým ratolestem budou dělat do-

provod, což bude vést k lepší komunikaci mezi obyvateli. 

Prvky jsou vybrány tak, aby byly využitelné i pro mládež, 

tudíž tento projekt osloví každou generaci. Na dětská hřiš-

tě budou umístěny sestavy se skluzavkami a prolézačka-

mi, houpačky, kolotoče, lezecké stěny, lavičky, dopadové 

plochy a hřiště budou oplocena plaňkovým dřevěným 

plotem cca 120 cm vysokým.

K podpisu Dohody o poskytnutí dotace v PRV na SZIF 

došlo 14.4.2010, v květnu 2010 byli poptáni dodavate-

lé herních prvků a v červnu 2010 byl vybrán dodavatel. 

V současné době je potvrzena objednávka vybraným do-

davatelem a prvky by měly být dodány do 3 týdnů. Záro-

veň je objednáno oplocení a úprava terénu, která bude 

provedena na základě požadavků dodavatele herních 

prvků.

Harmonogram v realizační části město dodržuje, pouze 

v realizaci výběrového řízení došlo vzhledem k podpisu 

dohody až v měsíci dubnu ke zpoždění – místo 02/2010 

bylo uskutečněno až v 05/2010.

Město Habartov
na základě usnesení zastupitelstva vybuduje Centrum pro 

nejmenší KLUČ, které bude k dispozici dětem v lokalitě Habar-

tov-Kluč, ale i všem ostatním z okrajových částí města. Na tom-

to území se nachází park, ve kterém jsou zbytky hracích prvků 

již nevyhovujících současným normám a jsou pro děti spíše 

hrozbou než vhodným nástrojem k trávení volného času.

Projekt je zaměřen na  přilákání mladých rodin, vy-

tvoření zdravého a  atraktivního obytného prostředí 

s možností výrazného zlepšení péče o děti předškol-

ního a mladšího školního věku.

Při konkrétní realizaci projektu nejprve dojde k provedení 

drobných terénních úprav prostoru, ve kterém vznikne 

hrací kout pro nejmenší a vytýčení dopadových ploch. 

Následně budou vyhloubeny 30/40 cm hluboké zemní 

vany na dopadový materiál, dovoz a skládkování zeminy. 

Potom budou vykopány základy na konstrukční kůly her-

ních prvků, které budou následně do základových otvorů 

usazeny a zabetonovány. V konečné fázi dojde k samotné 

montáži herních prvků, seřízení jednotlivých dílů a dovo-

zu a rozprostření dopadového materiálu.
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Realizace projektu: 

Víceúčelová klubovna 
v Kaceřově

Dne 29.4.2010 byla sepsána dohoda o poskytnutí dotace 

v Programu rozvoje venkova ČR na Státním zemědělském 

intervenčním fondu v Ústí nad Labem. Za stranu příjemce 

dotace byla podepsána starostkou obce Mgr. Miroslavou 

Zadražilovou a ze strany SZIF- Mgr. Zdeňkem Mišánim. 

Tomuto podpisu smlouvy předcházela žádost Hlášení č.1 

o změnách v rámci PRV, která byla na SZIF odevzdána dne 

2.4.2010 a která obsahovala prodloužení termínu o propla-

cení výdajů z původního znění 22.4.2010 na nový termín 

30.6.2010.Tato žádost byla také schválena. Dne 30.6.2010 

byla na SZIF doručena žádost o proplacení výdajů, včetně 

všech požadovaných dokumentů. Na 26.7.2010 je naplá-

nována kontrola ze SZIF. Celý projekt je již ukončen a za-

číná sloužit občanům obce Kaceřov a Horní Pochlovice.

Popis průběhu realizace projektu :Během měsíce dubna 

byly zahájeny práce na úpravách místností, do kterých 

bude umístěn nábytek a zařízení, které jsou předmětem 

projektu Víceúčelová klubovna. Ve stávající posilovně bylo 

nutné opravit vlhké stěny a udělat novou podlahu, proto-

že nově zakoupené posilovací stroje musí stát na pevném 

a rovném povrchu.Omítky byly obourány až na cihlu a poté 

byla nanasena nová vrstva sanační omítky.Podlaha byla vy-

budována zcela nová- betonová.Tyto práce nebyly před-

mětem projektu a byly udělány, mimo odborných věcí, 

občany obce Kaceřov a Horní Pochlovice zdarma. Počet 

zdarma odpracovaných hodin se blíží počtu 500 s tím, že se 

na opravách podílelo cca 15 občanů. Byly zakoupeny nové 

posilovací stroje a jiné pomůcky pro posilování.Dnes po-

silovnu navštěvuje 25 občanů a neustále přibývá nových. 

Díky tomuto projektu se zájem o návštěvu posilovny zvýšil, 

hlavně mezi mladými lidmi do 25 let a také posilovnu nově 

navštěvují i dívky.

Stav před rekonstrukcí:

Ve zbylých dvou místnostech nebylo nutné dávat novou 

sanační omítku a tak byla pouze částečně vyspravena stá-

vající a obě místnosti byly nově vymalovány. Tyto místnos-

ti budou v nejbližších dnech předány do užívání místním 

maminkám a jejich dětem. V rámci projektu bylo zakoupe-

no vybavení těchto místností – koberce, dětské židle a sto-

leček, hrací koberce, velký stůl apod. Tyto dvě místnosti byly 

budovány na základě žádostí místních maminek. Scházela 

jim místnost pro společná setkání a dále chtěly místo, kde 

budou moci provozovat kroužek vaření, kreslení aj

Realizace projektu přispěla k přestavbě nevyužitých 

a prázdných prostor a hlavně k tomu, že opravdu dochá-

zí k většímu sblížení mezi spoluobčany, což byl a je náš 

hlavní cíl.

Stav po rekonstrukci a dovybavení:

Obec Dasnice 
výměna oken a rekonstrukce střechy knihovny a tělocvičny 

v objektu obecního úřadu: V projektu, který byl předložen 

ke schválení a poskytnutí dotace byl stanoven časový har-

monogram tak, aby po provedených výběrových řízeních 

na akce „rekonstrukce střechy knihovny a tělocvičny“ a „vý-

měna oken a dveří v objektu obecního úřadu v Dasnicích“, 

které byly předpokládány na měsíce listopad a prosinec 

2009, mohlo být v měsících březen až květen přistoupeno 

k realizaci obou akcí. Tím by bylo možno využít nabídko-

vých projektů firem, které nám oslovené firmy předložily.

Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy o poskytnutí do-

tace došlo až v dubnu 2010, nebylo možno využít pro vý-

běrové řízení projektů, které jsme měli k dispozici, protože 

jejich časová platnost skončila a bylo proto na obě akce 

vypisovat nová výběrová řízení podle Zákona o veřejných 

zakázkách, čímž se celý proces (vzhledem k nutnosti do-

držení zákonných termínů uvedených v zákoně) začal re-

alizovat znovu až po podpisu smlouvy s příslibem dotace.

V současné době je dokončeno výběrové řízení na do-

davatele „rekonstrukce střechy“, s nímž bude podepsána 

smlouva o dílo dne 1. července 2010 s termínem dokon-

čení akce do 31.07.2010. Dále je z naší strany dokonče-

no výběrové řízení na dodavatele „výměny oken a dveří“ 

a v současné době běží 15 denní lhůta pro možnost od-

volání zájemců, kteří nebyli vybráni jako dodavatel. K uza-

vření smlouvy o dílo dojde (pokud nedojde žádné odvolá-

ní) do 15. 07. 2010 a zakázka by tak mohla být dokončena 

rovněž do 31. 07. 2010.

Vzhledem k nastalým skutečnostem, bude ze strany obce 

podána žádost o prodloužení termínu k podání žádosti 

o proplacení, protože dříve stanovený termín nebude 

možno z objektivních důvodů dodržet.

Stav objektu před rekonstrukcí:

Obec Šabina
Modernizace Mateřské školy

Mateřská škola se nachází v budově bývalé školy, kte-

rá byla postavena v roce 1904. MŠ vznikla v r. 1952 a je 

od svého vzniku ve stejných prostorách. Prostory MŠ se 

od vzniku nikterak nezměnily, až v r. 1966 byly provede-

ny první stavební úpravy (sociální zařízení). V r. 2007 byla 

provedena výměna topného systému ÚT a oken. V sou-

časné době je kapacita MŠ naplněna a tím, že obec MŠ 

neuzavřela, vytváří podmínky zejména mladým rodinám 

pro další výstavbu rodinných domů v obci.

Nároky na hygienu a bezpečnost dětí vedou obec k realizaci 

navrhované modernizace, která spočívá především ve spl-

nění požadavků hygieny v souladu s předpisy EU na výdej 

a manipulaci se stravou, která se dováží ze ZŠ na Březové. 

Součástí modernizace bude i výměna podlah v objektu.

Vytvořením vhodných podmínek umožní obec zejména 

mladým rodinám umístit děti do MŠ již od dvou let v pěk-

ném a klidném vesnickém prostředí.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána na SZIF 

v Ústí nad Labem 27.4.2010, harmonogram realizace pro-

jektu je plněn v plném rozsahu.
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Projekt Hartenberg o.s.: 
Základna pro mezinárodní dobrovolnické  

a komunitní projekty

Smlouvy o poskytnutí dotace na SZIF Ústí nad Labem byly 

podepsány dne 3.5.2010. Realizace projektů občanského 

sdružení probíhá dle harmonogramu projektu. Fakturace dle 

smluvních dohod mezi investorem a dodavateli a realizátory 

prací budou probíhat v měsících září až prosinec 2010.

Komentář k průběhu dosavadní realizace projektů: Stavební 

práce na rekonstrukci velkého paláce tzv.DON JON: Zděné 

konstrukce:zděné konstr. –pl.cihly a lomového kamene včet-

ně ocelových prutů dle projektu, oprava a zajištění korun 

zdiva včetně lešení, výklenky, klenby. Konstrukce truhlářské: 

dřevěná tabulková okna, dřevěné dveře a prostupy, dřevěné 

přístup.schodiště z nádv.brány. Úpravy povrchů stěn a stro-

pů, omítka vnitřní hrubá a vnitřní Konstrukce tesařské:Trá-

mová konstrukce podlahy a stropu, pobytí prkny. Podlahy, 

dřevěná + pochozí dřevěné lávky+ impregnace. Stavba pro-

bíhá dle plánu v návaznosti na zápisy kontrolních dní stavby.

V návaznosti na záměr odděleného dočasného provozu 

don jónu od ledna 2011 včetně kolaudace byl prodisku-

tován záměr na využití jednotlivých vstupů a komunika-

cí této etapy a cílového stavu. Navržená koncepce bude 

předložena v podobě změny stavby před dokončením 

na příštím KD, snížení se provede ve II fázi, po dostavbě 

východní části paláce – don jónu.Gotický portál a nava-

zující portál nebude v této etapě opravován, ale zpřístup-

něn až následně. Výtahová šachta bude postavena  smě-

rem od hlavního schodiště, bude dosahovat do podkroví. 

Schodiště a prostory nad sebou obsahující výtah budou 

mít původní vnější tvar i výšku včetně štítů na sever. V této 

části stavby bude i hlavní instalační rozvod a toalety. To-

pení bude kombinované a dělené.

Stávající SP je vydáno včetně schodišťového přístavku, 

proto je nutné žádat o změnu před dokončením. Pro 

úpravu dokumentace je třeba vyklizení prostor

V úrovni 1.patra u V štítu je původní zdivo vyzděno do 1m 

od SV nároží, dále jsou pozdější cihelné výplně. Prostor 

u nádvorního schodiště bude vyklizen, sejmuty novo-

dobé omítky, proveden SHP. Budou dokumentovány in-

terpretace starších záklenků nad stávajícím traverzovým 

překladem. Možno odebrat výplň nad traverzovou výplní, 

návrh přezdění po vyhodnocení SHP.

Odhalené SV nároží prokazuje, že patří k nejstarší etapě, 

jsou zde umístěny nárožní bosované kvádry. Předpokládá 

se dozdění k úrovni hlavní římsy, ztužení pomocí vložené 

výztuže. V prostorách nad 006 a 007 budou od 1.p. ploché 

trámové stropy, kotvené do zdiva. Stropy budou dimenzo-

vány na budoucí zatížení, provizorně na sníh a déšť, rozteče 

dle analogie s obdobnými stavbami. Vhodné použití tesa-

ných trámů. Střecha bude mít malý sklon, lepenka na bed-

nění, konstrukce bude podepřena na poslední strop. Stře-

chy budou mít žlaby a svody až k terénu. Portál nebude 

v této etapě zapojen a bude čas na jeho restaurování.

Z hlediska tvorby koncepce využití má prioritu ověření 

nástupu do prostor knihovny ze sklepního prostoru. Tech-

nická dokumentace je průběžně aktualizována na zákla-

dě kontrolních dnů stavby za účasti projektantů, památ-

kového dozoru a zpracovatele SHP. Výdaje na zařízení 

a vybavení nutné pro provoz: Vitríny, tabule, pc – bude 

nakoupeno dle plánu na podzim letošního roku.

Po konzultaci na SZIF probíhají v druhém projektu změny, 

které mohou lépe zhodnotit úsilí mezinárodních dobro-

volníků pomoc našemu regionu a budou po odsouhlase-

ní SZIF realizovány v druhé polovině tohoto roku.

V rámci Fiche 3. byly dále vybrány  

k profinancování následující projekty:

Obec Staré Sedlo 
stavební úpravy zahradního domku:

Tento záměr představuje stavební úpravy zahradního 

domku, který obec potvrdilo za kulturní dědictví obce. 

Domek je využíván pro uskladnění pomůcek a hraček 

místní mateřské školy a pro uskladnění pracovních pomů-

cek pracovníků úklidu obce. Objekt je v nevyhovujícím 

stavu a vstup do objektu je nebezpečný. V nevyhovujícím 

stavu je především střecha objektu, která by v budoucnu 

mohla ohrozit občany, potažmo návštěvníky obce. Navíc 

původní zámecká usedlost včetně zahrady je častým tu-

ristickým cílem návštěvníků-turistů. Z tohoto důvodu byl 

projekt doporučen k realizaci.

Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsaná dne 

29.4.2010. Realizace akce probíhá v souladu s Harmono-

gramem, je reálný předpoklad, že k 30. 6. 2010 bude dílo 

dokončeno a ve stanoveném termínu bude předložena 

na SZIF žádost o proplacení výdajů.

Město Horní Slavkov: 
Oprava ohradní hřbitovní zdi.

Smlouva o čerpání dotace byla na SZIF podepsaná dne 

21. dubna 2010. Výběr dodavatelů byl uskutečněn podle 

harmonogramu. V průběhu dalších prací došlo ke zpož-

dění. Realizace stavební části začala v červnu 2010. Doba 

realizace celého projektu včetně podání žádosti o platbu 

bude dodržena. Doposud nebyly čerpány žádné finanč-

ní prostředky. Čerpání se očekává v první polovině srpna 

2010.

Podle harmonogramu projektu byl vybrán dodavatel. 

V souladu s kap. 10 Pravidel, kterými se stanovují podmín-

ky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření 

IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 

2013 („Pravidla“) byla zakázka zadána Stavební společnos-

ti Hubert, s.r.o., Chodov.

V průběhu stavebních prací byla sejmuta čtyři pole s na-

rušenou statikou, byl zhotoven nový základ a vyzděna 

nová pole. Byla odstraněna koruna zdi, byly zjištěny závaž-
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né statické problémy na dalších dvou polích, proto byly 

strženy a vyzděny nově. Bylo zjištěno, že dlouholetým za-

tékáním vody je stav zdiva ještě v několika místech horší 

než se předpokládalo, je tedy možné, že bude muset být 

stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 

bylo zdivo v přijatelném stavu, byly odstraněny zbytky 

omítek a zdivo omítnuto.

Stav před realizací:

 

V rámci Fiche č. 5 byly vybrané k financování v rámci 

1. Výzvy SPL PRV 2 projekty:

Besto Pro, s.r.o.
 Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny:

Smlouva na SZIF byla podepsaná 19. dubna 2010. Po té 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byly podepsá-

ny kupní smlouvy. V současné době dochází k nákupu 

jednotlivých položek dle projektu a v měsíci 8/2010 bude 

podaná žádost o proplacení výdajů na SZIF ve stanove-

ném objemu.

Michal Málek
Nákup olepovačky hran:

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-

strukce dílny, kde je předpokládané umístění nového 

stroje, došlo k prodloužení termínu realizace projektu 

do 03/2011.


