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1 ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 Profil obce
Městys Mšec leží v severozápadní části Středočeského kraje, cca 5 km severně od Nového Strašecí a
14 km západě od Slaného. Spadá do okresu i do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Rakovník. Žije zde zhruba 900 obyvatel. Součástí městyse je i osada Háj zhruba o 30 obyvatelích,
vzdálená 1,5 km východním směrem.
Obr.č. 1 - Poloha městyse Mšec

Zdroj: http://mapy.cz/
Městysem prochází silnice I.třídy I/16 v úseku Slaný Řevničov a silnice II/237 Rakovník - Nové
Strašecí - Mšec - Třebíz - Peruc. Železniční trať územím obce neprochází.
Ve Mšeci se nachází základní a mateřská škola, která je součástí ZŠ a MŠ Bez hranic se sídlem
v Řevničově. Základní školu navštěvuje ve školním roce 2014/15

133 žáků a mateřskou školu

50 žáků. V obci je k dispozici také několik zdravotnických zařízení (ordinace praktického lékaře,
dětského lékaře a stomatologa), několik obchodů, restaurace a pošta.
V obci působí také několik spolků - TJ Sokol Mšec, Sbor dobrovolných hasičů, ZOČS (chovatelé,
včelaři), Spolek občanů Mšec-Háje a Maják Mšec (sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu
a recesi).
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1.2 Demografická charakteristika
V městysi Mšec žilo k 31.12.2014 901 obyvatel. V posledních letech Mšec zažívá postupný nárůst
nových obyvatel. Od roku 2000 vzrost počet obyvatel o 86 (viz graf č.1). Z grafu č.2 je patrné, že
nárůst počtu obyvatel v posledních letech je způsoben především migrací.
Nárůst počtu obyvatel je spojen s novou výstavbou rodinných domů. V této souvislosti jsou na městys
kladeny nároky na zvyšující se kvalitu veřejných služeb i na kvalitu technické infrastruktury.
Graf č.1 – Vývoj počtu obyvatel v letech 2000 - 2014

Zdroj: www.czso.cz
Graf č.2 - Faktory ovlivňující vývoj počtu obyvatel v letech 2000 - 2014

Zdroj: www.czso.cz
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Podobně jako v ostatních obcích Česka dochází také ve Mšeci ke stárnutí populace. K 31.1.2013 lidé
v poproduktivním věku tvořili 17,3 % (154 obyvatel) z celkového počtu obyvatel, zatímco podíl
obyvatel v předproduktivním věku činil pouze 13,8 % (123 obyvatel). Počet obyvatel v produktivním
věku byl 613, což představuje 68,9 % z celkového počtu obyvatel městyse Mšec. Ve srovnání se
Středočeským krajem i okresem Rakovník je ve Mšeci menší zastoupení dětí ve věku do 15 let. Podíl
seniorů nad 65 let je s průměrem kraje i okresu srovnatelný (graf č.4).
Nejvíce obyvatel je ve věkové skupině 40-44 let. Nejvíce žen je věkové skupině 30-34 let a nejvíce
mužů ve věkové skupině 50-54 let. Nižší zastoupení nejmladších věkových skupin do 19-ti let oproti
věkovým skupinám v produktivním věku je patrné také z věkové pyramidy podle 5-ti letých věkových
skupin v grafu č.3.

Graf č.3 – Věková struktura k 31.12.2013

Zdroj: www.czsu.cz
Zdroj: www.czso.cz
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Graf č.4 – Věková struktura – srovnání se Středočeským krajem a okresem Rakovník

Zdroj: www.czso.cz

1.3 SWOT analýza
SWOT analýza identifikuje jednotlivé problémové okruhy (silné stránky, slabé stránky, příležitosti
a hrozby) rozvoje obce. S těmito výchozími okruhy pak pracuje strategický plán, který formuluje vizi
(dlouhodobý cíl směřování) obce a pro naplnění této vize navrhuje jednotlivé strategické priority/cíle
a následně konkrétní opatření/aktivity.
Projekty reagují na definované slabé stránky města a zároveň se snaží využít definovaných příležitostí
a co nejvíce potlačit potenciální hrozby.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

+

Kvalitní dopravní napojení – silnice I/16

-

+

Zachovaná
venkovská
urbanistická
struktura, nemovité kulturní památky na
území obce (zámek, špýchar)

Špatný stav místních komunikací, chodníků a
veřejných prostranství

-

neexistence splaškové kanalizace a ČOV

-

vedení významné silnice (I.třídy) přes centrum
obce

-

nedostatečná kapacita základní školy a školní
jídelny

+

tradice zemědělské výroby a venkovského
osídlení

+

existence aktuálního územního plánu

+

veřejný vodovod

-

+

dobré zázemí pro občany (bydlení,
občanská vybavenost a služby), základní a
mateřská škola

absence vyhovujícího sportovně-kulturního
centra (zařízení) - nedostatečná nabídka
volnočasových aktivit pro děti a mládež

-

nedostatečná nabídka komunitních sociálních
služeb
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+

příznivá migrace – nová bytová výstavba

-

+

velký potenciál území z hlediska přírodních
atraktivit (Přírodní park Džbán, blízkost
CHKO Křivoklátsko)

nízký počet bytů pro sociálně ohroženou
skupinu obyvatel (s nízkými příjmy)

-

zhoršující
se
obyvatelstva

členství v MAS Rakovnicko

-

nedostatečná nabídka ubytování a neexistence
informačního systému pro návštěvníky

+

PŘÍLEŽITOSTI

demografická

struktura

OHROŽENÍ

+

Kvalitnější
přírodní
prostředí
nedalekým průmyslovým městům

oproti

-

Zvyšování dopravního rizika z důvodu
nevyhovujícího stavu komunikací a chodníků

+

uvážený rozvoj nové výstavby rodinných
domů v rámci intravilánu obce

-

neuvážený rozvoj nové bytové výstavby RD

dobudování kvalitní a kapacitně vyhovující
technické a dopravní infrastruktury obce

-

+

nedostatečná kvalita a kapacita dopravní a
technické infrastruktury, která brzdí ekonomický
rozvoj obce

+

zajištění kvalitní a dostatečné nabídky
občanské vybavenosti a služeb pro občany
(mateřská a základní škola, komunitní
centrum, sportovně-kulturní areál)

-

+

využití
potenciálu
území
z hlediska
přírodních a kulturních atraktivit (rozvoj sítě
turistických tras, cyklotras, ubytovacích
kapacit
a
turistického
informačního
systému)

nedostatečná nabídka veřejných služeb v obci a
nedostatečné investice do fyzického stavu
objektů občanské vybavenosti - vylidňování
obce s vážnými důsledky na věkovou a
vzdělanostní strukturu

-

nedostatečné využití rekreačního potenciálu
obce – nepříznivý důsledek pro místní
ekonomiku

-

nevytvoření podmínek pro rozvoj drobného
podnikání, výroby a služeb – nárůst
nezaměstnanosti

+

vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj
drobného podnikání, výroby a služeb

+

rozvoj společenského a spolkového života
obce – posílení identity venkovské
komunity

-

nezájem obyvatel o společenský život v obci –
ztráta soudržnosti venkovské komunity - nárůst
kriminality a sociálně patologických jevů

+

využití
strukturálních
fondů
v programovém období 2014-20

-

nedostatečné využití strukturálních fondů EU –
nerealizace klíčových rozvojových projektů obce

EU
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2 STRATEGICKÁ ČÁST
2.1 Východiska
Strategický plán rozvoje městyse Mšec (SP) je:


Koncepční (má dlouhodobé strategické priority a cíle vycházející z dlouhodobé vize).



Komplexní (dotýká se všech podstatných stránek rozvoje komunity).



Politicky legitimní (byl Zastupitelstvem schválen jako nástroj pro běžné řídící a koordinační
aktivity obce).

Strategický plán rozvoje městyse Mšec bude schvalován na veřejném zasedání Zastupitelstva
města dne 29.6.2015.
Návrhová část SP (akční plán) bude každoročně dále doplňována a upravována podle aktuálního
stavu navržených projektů.
SP bude průběžně reagovat na aktualizace souvisejících dokumentů např. Program rozvoje územního
obvodu Středočeského kraje a Strategie rozvoje MAS Rakovnicko.

2.2 Vize městyse Mšec
V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje městyse Mšec byla stanovena rozvojová vize, jejímž
hlavním úkolem je stanovit jakým směrem se rozvoj obce má ubírat, popřípadě jakého stavu by chtěla
obec dosáhnout.
Vize obce vystihuje smysl a dlouhodobé cíle žádoucích změn:

Mšec je pro všechny své obyvatele i návštěvníky místem s velmi dobrou
kvalitou života, která je dána:
1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb,
2. klidným, čistým a inspirativním místem pro odpočinek a zázemím pro
práci,
3. dobrými mezilidskými vztahy a pocitem sounáležitosti a identity.
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2.3 Faktory ovlivňující dosažení vize
Mšec si udrží a dále rozvine hodnoty, pro které je místem ceněným svými obyvateli,
místem příjemným k životu pro všechny věkové skupiny obyvatel a také místem
vyhledávaným k rekreaci a odpočinku:
 Přírodní a kulturní hodnoty spojené s potřebnými službami pro obyvatele a jejich vyžití
vytvářejí charakter Mšece. Mšec je vyhledávaná především díky okolní přírodě a krajině, ale
také pro své architektonické hodnoty a venkovský ráz života. Obec se podílí na ochraně a
udržení těchto časem vzniklých unikátních hodnot.
 Obec se chce zaměřit na dobudování a obnovu technické infrastruktury, která je základním
předpokladem pro kvalitní život obyvatel a další rozvoj obce.
 Obec v souladu s územním plánem vytváří podmínky pro oživení objektů, které dnes ztratily
funkci, ale utvářejí charakter obce a vytváří prostředí pro přirozený rozvoj obce.
 V obci existuje dobrá občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, zdravotní středisko, obchody,
restaurace). Snahou obce je udržení a další rozvoj vybavenosti, tak, aby mohla sloužit dalším
generacím.

Mšec chce být místem s dobrými mezilidskými vztahy a pocitem sounáležitosti a
identity:
 Dobré vztahy mezi lidmi, korektnost a sousedská sounáležitost jsou podmínkou soudržnosti
komunity. Soudržnost komunity a důvěru mezi lidmi posiluje spolupráce a otevřenost.
Předpokladem budování dobrých vztahů mezi lidmi jsou příležitosti a místa pro setkávání a
spolupodílení se na budování komunity. Vyšší soudržnost komunity poskytuje i lepší ochranu
proti kriminalitě. Soudržnost komunity se projeví mj. dobrou péčí o děti a seniory,
dodržováním stanovených pravidel soužití, vzájemnou úctou a pomocí znevýhodněným
skupinám obyvatel.
 Pocit identity, který je další podmínkou soudržnosti komunity. Ten je spojen se symboly
vzdělanosti a prvotního společenského styku, jehož nositelem je Základní škola a Mateřská
škola. Podporou a udržením těchto škol obec nezajišťuje pouze potřebné vzdělávání pro děti,
ale podporuje také vytváření vztahu k místu, kde žijeme a možnosti setkávání.
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2.4 Strategické cíle a opatření
V souladu s vizí a faktory ovlivňujícími její dosažení byly stanoveny 4 základní strategické cíle
v jednotlivých oblastech působnosti obce:

A) Dobudování technické infrastruktury
B) Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a
dostatečných možností trávení volného času
C) Ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot obce
D) Podpora podnikání a rozvoje cestovního ruchu

Tyto strategické cíle byly dále rozpracovány na jednotlivé specifické cíle a opatření:

A. DOBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Úroveň technické infrastruktury v obci není na potřebné úrovni. Obec je v současné době zásobena
z vodovodu, který je ve vlastnictví obce a provozovatelem je Vodohospodářská společnost VKM a.s.
Kladno. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 830 a přechodně bydlících 105.
Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel v obci.
Kanalizace v obci v současnosti neexistuje. Kanalizační jímky jsou individuálně vyváženy soukromým
vývozcem odpadních vod na základě objednání občany. Obec není plynofikována.
V obci je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 7 km bude
vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a 300. Pro čištění splaškových vod je
uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1200 EO.
Stav dopravní infrastruktury – chodníků a místních komunikací ve Mšeci je dlouhodobě
v neuspokojivém stavu. Z hlediska bezpečnosti je prioritou vybudování chodníků podél dopravně velmi
zatížené silnice I/16. Špatný stav místních komunikací navazujících na silnice I., II. a III.třídy musí být
řešen postupně. Pro městys jsou prioritou zejména dva úseky – ul.Kalivodská a ul.Na Háje, která je
využívána i zemědělským podnikem AGRO Mšec.
Specifické cíle a opatření:

A1: Zjištění odpovídající likvidace odpadních vod obcí


Zajistit odpovídající likvidaci odpadních vod (výstavba kanalizace a ČOV)
Projekt na výstavbu kanalizace a ČOV pro 1200 EO je připraven.
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A2: Postupná modernizace a rekonstrukce místních komunikací, výstavba chodníků


Zajistit rekonstrukci nejvíce poničených úseků místních komunikací, zejména v místech
koncentrace důležitých objektů veřejných služeb a podnikatelských subjektů a v místech
s vysokou frekvencí dopravy.



Zajistit zvýšení bezpečnosti pohybu pěších a osob s omezenou schopností pohybu a
orientace v obci.
Projekt na vybudování bezbariérových chodníků podél dopravně velmi zatížené silnice I/16 je
připraven.

A3: Odpadové hospodářství obce


Zlepšit systém třídění odpadu (rozšíření sběrného místa, výstavba kójí na separovaný odpad
a výstavba nového zázemí sběrného místa.)
.

B. ZAJIŠTĚNÍ

KVALITNÍ

OBČANSKÉ

VYBAVENOSTI,

PŘIMĚŘENÉ

NABÍDKY

SLUŽEB

A

DOSTATEČNÝCH MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Postavení obce a její rozvoj jsou a budou výrazně ovlivňovány vývojem počtu obyvatel a zejména
jejich věkovou strukturou. Přibývá rodin s malými dětmi a zároveň výrazně přibývá počet občanů
v důchodovém věku. Tento demografický vývoj klade rostoucí kvalitativní i kvantitativní požadavky na
občanskou vybavenost, zejména na zajištění kvalitní a dostatečné základní zdravotní a sociální péče,
předškolního a školního vzdělávání, a rovněž požadavky na úroveň nabídky služeb a možnosti trávení
volného času. Cílem je zajistit především chráněné bydlení pro seniory a dostatečnou kapacitu
mateřské a základní školy a celkově podporovat atmosféru vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání včetně
mimoškolního.
Specifické cíle a opatření:

B1: Rozvoj kvalitního a kapacitně dostatečného školství


Připravit a ve spolupráci se státním rozpočtem / evropskými zdroji realizovat projekt přístavby
tříd na hlavní budově školy včetně výstavby nových šaten.



V rámci připravovaného projektu výstavby nového sportovně-kulturního centra obce realizovat
v další etapě také výstavbu nové školní kuchyně a jídelny.



Podporovat vysokou kvalitu výuky na základní škole modernizací technického vybavení pro
inovace ve výuce a napomáhat vedení školy ve snaze stabilizovat učitelský sbor a zajistit jeho
co nejvyšší kvalitu.
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B2: Zajištění kvalitní a dostatečné nabídky služeb pro občany


Připravit a ve spolupráci se státním rozpočtem / evropskými zdroji realizovat projekt
rekonstrukce zdravotního střediska případně výstavby nového zdravotního střediska.
V současnosti je zpracovaná studie.



Připravit a ve spolupráci se státním rozpočtem / evropskými zdroji realizovat projekt zateplení
fasády, výměny oken a střešní krytiny budovy obecního úřadu.



Podporovat zkvalitňování služeb poskytovaných seniorům. V rámci projektu revitalizace
prostor v areálu zámku uvažovat také o zřízení domova pro seniory.



Připravit a realizovat projekt výstavby podporovaných bytů („startovacích“ bytů pro mladé
rodiny případně „pečovatelských“ bytů pro seniory) v několika obcí vytipovaných lokalitách.

B3: Zlepšení nabídky pro využívání volného času a odpočinku, zachování a
doplňování nabídky pro sportovní a rekreační aktivity


Připravit a ve spolupráci se státním rozpočtem / evropskými zdroji realizovat projekt realizovat
projekt Obecního (sportovně-kulturního) centra obce. V současnosti je zpracovaná studie a
připravuje se projektová dokumentace.



Podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit orientovaný na děti a mládež.



Rozvíjet a podporovat zájmové a sportovní organizace.



Realizovat dětská hřiště ve stávající zástavbě, v rozvojových lokalitách požadovat jejich
realizaci jako součást projektu.

C. OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT OBCE
Mšec leží v přírodně atraktivním území Přírodního parku Džbán a v blízkosti CHKO Křivoklátsko. Na
území obce se nachází řada historických a nemovitých kulturních památek. Zachování charakteru
krajiny stejně tak jako zachování kulturního dědictví Mšece jako venkovského sídla s částečně
průmyslovou minulostí je jedním z významných cílů strategického plánu. Pravidla pro umisťování nové
zástavby jsou vymezena v územním plánu s tím, že rozvojový potenciál obce je v jejích existujících
hranicích (intravilánu obce). Obec bude důsledně chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a
eliminovat vizuální znečištění obce.
Specifické cíle a opatření:

C1: Zachování kulturního dědictví obce, prostorového uspořádání a architektury obce


Usilovat o zachování venkovské urbanistické struktury obce a napomáhat revitalizaci
historicky cenných budov nyní nevyužívaných pro svůj původní účel (např.budovy v areálu
zámku a barokní špýchar).



Usilovat o celkovou úpravu veřejných prostranství. Připravit a realizovat projekt na
revitalizaci náměstí před obchodním domem.
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Opravit či obnovit stávající drobné památky (kapličky, pomníky).



Zohledňovat kulturní a estetická hlediska při realizaci rozvojových záměrů obce.
Spolupracovat s kvalitními architekty a urbanisty. Citlivě posuzovat estetický vliv nových
staveb na tvářnost okolí a jejich dopad na celkový vzhled obce.



Regulovat proporci mezi zastavěným územím a volnými plochami zeleně.

C2: Zachování přírodních hodnot a péče o životní prostředí


Obnova systému polních cest pro podstatné zvýšení prostupnosti krajiny především pro
pěší dopravu.



Zlepšovat parkovou úpravu v centru obce, citlivě rozvíjet údržbu a úpravu zeleně
v návaznosti na systém cest a stezek.



Chránit stávající zeleň před necitlivými zásahy včetně vandalismu.



Eliminovat „vizuální“ znečištění obce, postupně odstraňovat černé skládky na území obce.

D. PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
Největším podnikem v obci je AGRO Mšec, s.r.o. V obci dále působí drobné provozovny a živnostníci.
Většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst (Slaný, Rakovník, Nové Strašecí) i do Prahy.
Velkým potenciálem obce je využití turistického potenciálu s ohledem na polohu v Přírodním parku
Džbán a blízkosti významných atraktivit cestovního ruchu (hrad Křivoklát, zámek Lány).
Cílem je vytvářet příznivé podmínky pro další rozvoj podnikání a podporovat záměry soukromých
subjektů a rozvoj turistiky a cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi a v návaznosti na
záměry mikroregionu.
Specifické cíle a opatření:

D1: Zajištění příznivého podnikatelského prostředí


Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného, malého a středního podnikání a
upřednostňovat přitom využití místních zdrojů.



Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný
systém informovanosti o rozvojových záměrech obce, územně technických podmínkách a
procesních pravidlech včetně soutěží na obecní investiční projekty.



Sledovat efektivnější využití ploch, vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům.

D2: Podpora rozvoje cestovního ruchu


Podporovat rozvoj turistiky a cykloturistiky v návaznosti na koncepci rozvoje cestovního
ruchu MAS Rakovnicko.



Provázat obec na systém značených turistických a cykloturistických tras ve spolupráci se
Středočeským krajem a okolními obcemi.



Iniciovat a podílet se na propagaci turisticky zajímavých míst v okolí.
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D3: Spolupráce s okolními obcemi


Zapojit se do vhodných meziobecních projektů, které budou obce vzájemně sbližovat.



Rozvíjet zapojení obce v rámci MAS Rakovnicko, podporovat zapojení neziskových
organizací, místních podnikatelů i fyzických osob v této skupině.
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST – AKČNÍ PLÁN
Návrhová část strategického plánu obsahuje konkrétní seznam projektů městyse (akční plán).
V souladu se strategickými cíli a opatřeními byly jednotlivými členy zastupitelstva vytipovány prioritní
projekty, u nichž je předpoklad realizace v období 2015-20. Projednání návrhů projektů k zahrnutí do
akčního plánu rozvoje městyse proběhlo na pracovní poradě zastupitelstva dne 9.3.2015.
Společnost ACCON managers & partners, s.r.o. následně provedla analýzu možností čerpání
dotačních prostředků ze strukturálních fondů EU pro období 2014-2020, z národních i krajských
zdrojů. K jednotlivým projektovým záměrům byly přiřazeny vhodné dotační tituly, které jsou v kap. 3.2.
podrobně popsány z hlediska vhodných aktivit, způsobilých výdajů, formy a výše podpory a
předpokládaného harmonogramu výzev. Na základě projektové připravenosti jednotlivých
projektových záměrů a na základě popsaných možností čerpání dotačních prostředků byl navržen
vhodný harmonogram realizace v období 2015-20.

3.1 Indikativní seznam projektů – akční plán

Realizace

Celkové
Připravenost
náklady
projektu
(Kč)

Doporučený Možný podíl
dotační titul dotace (%)

2016

PD pro
stavební
povolení

100 mil.

OPŽP (PO 1) 60

A2

Rekonstrukce
místních komunikací - 2016-17
ul.Kalivodská, Na Háj

studie,
zpracovává
se PD k ulici
Na Háj

3,5 - 4 mil.

Středočeský
kraj - FROM

95

A2

Bezbariérové
chodníky podél silnice 2016
I/16

PD pro
stavební
povolení

6 mil.

SFDI

85

Sběrný dvůr

2015-16

zpracovává
se PD pro
stavební
povolení

2 mil.

OPŽP (PO 3) 85

2017

studie

13 mil.

IROP, MŠMT 85

2017

studie

15 mil.

Středočeský
kraj - FROM

max.6 mil.Kč

2019

záměr

6 mil.

Středočeský
kraj - FROM

95%, max.6
mil.Kč

Č.

Opatření Projekt

1.

A1

Výstavba kanalizace
a ČOV

2.

3.

4.

A3

5.

B1

6.

B1

7.

B2

Přístavba tříd na
hlavní budově školy
včetně výstavby
nových šaten
Výstavba nové školní
kuchyně a jídelny
(2.etapa projektu
nového obecního
centra - viz projekt
č.10 )
Rekonstrukce
zdravotního střediska
/výstavba nového
zdravotního střediska
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dle úspor
vygenerovan
OPŽP (PO 5) ých
projektem,
max.60%
dle počtu
MMR vybudovanýc
podporované h bytů,
byty
podpora de
minimis

8.

B2

Snížení energetické
náročnosti budovy
obecního úřadu

9.

B2

Výstavba
podporovaných bytů

2016-17

studie

-

Výstavba nového
obecního (sportovněkulturního) centra

2017

zadáno
zpracování
PD

22 mil.

MŠMT

50

2015

PD, podána
žádost na
kraj

1,9 mil.

Středočesý
kraj -FROM

95

2018

studie

-

?

2017

PD na
demolici
2 mil.
staré sušárny

2019

zadáno
zpracování
studie

300 tis.

2020

záměr

-

Středočeský
kraj - FROM,
FŽP

95

2019

záměr

-

IROP sociální
podnik

podpora de
minimis

250 tis.

MMR cestování
dostupné
všem

50

10. B3

11. C1

12. C1

13. C1, C2

14. C1, C2

15. D2

16. D2

17. D2

Oprava zdi a
rekonstrukce zeleně u
hřbitova
Revitalizace prostor v
areálu zámku
(přízemí a 1.patro
severního křídla
zámku) - nová
obřadní síň a výstavní
prostory
Oprava špýcharu demolice staré
sušárny, úprava
zeleně
Revitalizace náměstí
před obchodním
domem
Oprava špýcharu vybudování
Komunitního centra
(obecní muzeum,
galerie)
Revitalizace prostor v
areálu zámku
(zámecký dvůr) ubytování,
restaurace, kavárna
Vytvoření turistického
informačního systému
v obci a označení
turisticky zajímavých
míst v okolí

2018

záměr

1,5 mil.

průběžně

17

OPŽP (PO
4),
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kraj - FŽP
Středočeský
kraj - FROM,
FŽP

60% pouze
zeleň
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3.2 Doporučené dotační tituly
3.2.1 OP Životní prostředí, prioritní osa 1 : Zlepšování kvality vody
a snižování rizika povodní
SPECIFICKÝ CÍL 1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Příjemci podpory:
 obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 dobrovolné svazky obcí
 státní podniky
 společnosti vlastněné z více než 50% obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Podporované aktivity:
 výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci,
výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV
včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,
 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
Výše podpory:
 Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 U projektů vytvářejících příjmy budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu
metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %)
nebo metodou výpočtu finanční mezery. O použití zvolené metody bude rozhodnuto v rámci
jednotlivých vyhlášených výzev.
Způsobilé výdaje:
 projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová
dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 nákup pozemků, max. do výše 10 % z celkových přímých realizačních způsobilých výdajů na
projekt
 výdaje na zařízení staveniště
 stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt (výdaje na realizaci kanalizace
k stávající zástavbě a výdaje na ČOV, podporovány budou systémy oddílné kanalizace)


Nezpůsobilé budou výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků, kanalizační
přípojky v případě výstavby tlakové kanalizace a domovní čerpací stanice nebo šachty
vč.technologického vybavení, výdaje na rekonstrukci kanalizace.

Přílohy žádosti:
 Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu
 Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 Stanoviska příslušných orgánů (příslušný podnik Povodí)
 Údaje o současném stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace akce
 Stanovisko vlastníka a provozovatele ke kapacitě ČOV
 Finanční analýza
 Podklady k provozování dle zvoleného provozního modelu
Výzva :
15.10.2015 – 5.1.2016
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3.2.2 OP Životní prostředí, prioritní osa 3 : Odpady a materiálové toky
SPECIFICKÝ CÍL 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Příjemci podpory:
 obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 dobrovolné svazky obcí
 státní organizace a státní podniky
 veřejnoprávní instituce
 nestátní neziskové organizace
 podnikatelské subjekty
 fyzické osoby podnikající
Podporované aktivity:
 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a
separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO,
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně
zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Výše podpory:
 Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de
minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní
projekt.
 V případě projektů generujících příjmy bude výše podpory obecně stanovena na základě
finanční analýzy, a to metodou finanční mezery / flat rate, jež jsou zapracovány do MS2014+
modulu CBA. Konkrétní postupy administrace pro projekty generující příjem budou
specifikovány v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.
Způsobilé výdaje:
 projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová
dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
Přílohy žádosti:
 Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení vč.položkového rozpočtu
 Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí
právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
 Stavební povolení s nabytím právní moci (pokud bylo vydáno)
 Finanční analýza (popř.provozní ztráta) – u projektů generujících příjem
 Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
Výzva:
14.8. – 13.11.2015
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3.2.3 OP Životní prostředí, prioritní osa 4 : Ochrana a péče o přírodu a
krajinu
SPECIFICKÝ CÍL 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Příjemci podpory:
 obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 dobrovolné svazky obcí
 státní organizace a státní podniky
 nestátní neziskové organizace
 podnikatelské subjekty
 fyzické osoby podnikající
Podporované aktivity:
 revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Výše podpory:
 Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 V případě obnovy vodních nádrží – dotace max. do 50%
 V případě sídelní zeleně – dotace max. do 60%
 V případě projektů generujících příjmy bude výše podpory obecně stanovena na základě
finanční analýzy, a to metodou finanční mezery / flat rate, jež jsou zapracovány do MS2014+
modulu CBA.
Způsobilé výdaje:
 projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová
dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané
oblasti podpory
Přílohy žádosti:
 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace vč.položkového rozpočtu dle vyhlášky
MMR č.499/2006 Sb.
 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy (např.územní rozhodnutí,
stavební povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami)
 Stanovisko orgánu ochrany přírody
 Stanovisko místně příslušného stavebního úřadu dokládající soulad s ÚPD
Výzva: 14.8. – 14.10.2015
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3.2.4 OP Životní prostředí, prioritní osa 5 : Energetické úspory
SPECIFICKÝ CÍL 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
Příjemci podpory:
 obce, kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů
 dobrovolné svazky obcí
 státní organizace
 veřejnoprávní instituce
 nestátní neziskové organizace
Podporované aktivity:
A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení obvodového
pláště budovy, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu
TUV, realizace systémů nuceného větrání, realizace systémů využívajících odpadní teplo)
B. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní
paliva nebo el.energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající
biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárnětermických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde
veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému
nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny
vzduchu
Výše podpory:
 Podpora v rámci 5.1 bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního
nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků FS.
V případě využití finančních nástrojů dojde k následné úpravě příslušných částí tohoto
dokumentu.
 Podpora bude poskytována formou dotace s max. hranicí do 60 % celkových způsobilých
výdajů projektu.
 V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de
minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní
projekt.
 V případě projektů generujících příjmy bude výše podpory obecně stanovena na základě
finanční analýzy, a to metodou finanční mezery / flat rate, jež jsou zapracovány do MS2014+
modulu CBA. Konkrétní postupy administrace pro projekty generující příjem budou
specifikovány v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.
Způsobilé výdaje:
 projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová
dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání
a k prokázání splnění technických parametrů
Přílohy žádosti:
 Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení vč.položkového rozpočtu
 Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou
 Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011)
 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č.
78/2013 Sb.
 Stanovisko příslušného orgánu památkové péče, že se jedná o budovu definovanou zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Výzva:
15.10.2015 – 5.1.2016
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3.2.5 IROP, 2.2. sociální podnik
Příjemci podpory:
 osoby samostatně výdělečné činné,
 malé a střední podniky,
 obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo kraji,
 dobrovolné svazky obcí,
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Podporované aktivity:
 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
o
o
o
o
o
o



Vznik nového sociálního podniku
o
o



Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin.
Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích
dokumentech.
Příklad projektu: Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální
podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby
cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.

Rozšíření kapacity podniku
o



Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a
do podnikatelského prostředí.
Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány
prostřednictvím OP Zaměstnanost.
IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro sociální podnikání.
Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné
zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit,
které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.
Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje
projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst
pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin.
Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím
snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a
nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin. Ve
stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity
podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí
vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných
osob z cílových skupin

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
o
o

Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň
splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita
nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán

Výše podpory:
 Max. dotace ve výši 90% (85% ERDF a 5% státní rozpočet)
 Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne v tříletém období
hrubou částku 200 000 EUR bez ohledu na formu podpory
 Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace budou zaměřeny na projekty realizované na
území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené
lokality. Toto území bude stanoveno na základě studie, identifikující sociálně vyloučené
lokality v ČR, zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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Specifická kritéria přijatelnosti:
Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
o
o
o

sociální prospěch o podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců
z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin, o vztahy
v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování,
ekonomický prospěch o zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku,
environmentální a místní prospěch o uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně
místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty.

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:
o
o
o
o
o

rozšíření nabízených produktů a služeb,
rozšíření prostorové kapacity podniku,
zavedení nových technologií výroby,
zefektivnění procesů v podniku,
zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.

Přílohy žádosti:
Informace zatím nejsou k dispozici
Výzva:
09-12/2015

3.2.6 IROP, 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Příjemci podpory:
 zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a
středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit,
 kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace,
 organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Podporované aktivity:
 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol
o



Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi
předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury
pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
o

o
o

o

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků
v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky
na regionálním trhu práce
Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na
území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v
prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
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Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
o



Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou
zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Doplňkové aktivity
o

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např.
zelené zdi a střechy a zahrady.

Výše podpory:
 Max. dotace ve výši 90% (85% ERDF a 5% státní rozpočet)
Přílohy žádosti:
Informace zatím nejsou k dispozici
Výzva:
11/2015 – 03/2016

3.2.7 SFDI – Program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Příjemci podpory:
 Stát, resp. jeho organizační složka
 Kraj, resp. jejich organizační složky
 Obec, resp. jejich organizační složky
Cíl podpory:
A) Zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace.
B) Úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy
C) Odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I.třídy cestou výstavby a úpravy
přechodů – Bezpečný přechod.
Podporované aktivity:
A) Zvýšení bezpečnosti dopravy
 Bezbariérové úpravy chodníků
 Výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. třídy,
vč. bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení,
nasvětlení přechodů), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro
chodce
 Výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí
bezbariérové trasy
 Nasvětlení přechodů
 Světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
B) Úpravy dopravní infrastruktury
 Úpravy vjezdu do obce
 Zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky
 Úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod
 Zařízení a úpravy sloužící ke zvýšení bezpečnosti a dopravy
C) Odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I.třídy
 Výstavba rekonstrukce a úpravy přechodů pro chodce,
 Nasvětlení přechodů
 Světelné signalizační zařízení
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Umístění a instalace svislého a vodorovného dopravního značení včetně
bezpečnostních prvků na vozovce

Nefinancované aktivity (např.):
 Veřejné osvětlení (kromě nasvětlení přechodů pro chodce)
 Příjezdové cesty k objektům, kromě cest k objektům sloužícím veřejnosti
 Vjezdy a odbočky (do rodinných domků apod.).
 Zastávky MHD a BUS zastávky – jejich konstrukce (kromě BUS zálivů).
 Vstupy do budov dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb.
 Příprava území a demolice objektů, které nejsou překážkou realizace stavby.
 Ostatní konstrukce bez přímého vztahu k bezpečnosti
Výše podpory:
 až 85 % (max. 10 mil. Kč pro oblast A i B)
Přílohy žádosti:
 Ověřená projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení,
 Pravomocné stavební povolení nebo písemný souhlas speciálního stavebního úřadu
 Stanovisko odboru dopravy krajského úřadu
 Stanovisko Policie ČR – dopravní nehodovost
Výzva: podávání žádostí do 6. ledna 2016

3.2.8 MŠMT ČR - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Cíl připravovaného programu:
MŠMT připravuje v roce 2015 zahájení programu pro poskytování investičních dotací na přípravu a
realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
Kdo může žádat:
Obce nebo svazy obcí zřizující MŠ či ZŠ ve výzvou určené právní formě:





příspěvkové organizace vykonávající činnost MŠ nebo ZŠ zřizované obcí
dobrovolné svazy obcí zřizující ZŠ či MŠ v právní formě
školské právnické osoby vykonávající činnost MŠ nebo ZŠ zřizované dobrovolným svazem obcí
příspěvkové organizace vykonávající činnost MŠ nebo ZŠ zřizované dobrovolným svazem obcí

Účelové zaměření dotace:
 investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v ZŠ, kterou zřizuje obec nebo
svazek obcí, nebo v MŠ, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí


Vytvoření nových kapacit lze uskutečnit formou: výstavby nových prostor, přístavby nebo
rekonstrukce a modernizace stávajících prostor

Způsobilé výdaje:
 projektová a inženýrská činnost
 dodávka interiérového vybavení
 AV technika, laboratorní vybavení, informační systémy
 Úpravy venkovních ploch, apod.
Výše podpory: min. 2 mil. Kč / max. 30 mil. Kč
Intenzita podpory: max. 85 %
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Hlavní doplňující zásady:
 Žadatel je vlastníkem nebo se stane vlastníkem předmětné nemovitosti
 Ve školním obvodu se projevil nedostatek výukových kapacit (při posledním zápisu)
 Výhled demografického vývoje ukazuje nedostatek výukových kapacit v příštích 10 letech
 Nové výukové kapacity nelze vytvořit efektivnějším způsobem
 V případě stavební akce jsou splněny podmínky pro uskutečnění investičního záměru dle
stavebního zákona

3.2.9 MŠMT ČR – Podpora materiálně technické základny sportu
Účelové zaměření dotace:
Podprogram 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.
Cílem podpory je rozvoj a modernizace sportovních zařízení za podmínek daných programem,
tzn.:
 cíl 1: technická obnova, údržba a opravy sportovních zařízení, která povede ke zlepšování
jejich hygienické úrovně a souladu se zájmy ochrany přírody;
 cíl 2: rozvíjet sportovně technické parametry sportovišť tak, aby splňovaly požadavky
předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní zařízení byla
bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost;
 cíl 3: doplňovat nabídku stávajícího počtu sportovních zařízení s cílem vyrovnávání
regionálních deficitů;
 cíl 4: umožnit rovný přístup ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
Kdo může žádat:
 NNO, která vlastní (bude vlastnit) sportovní zařízení, případně má výpůjčku, resp.
dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu min. 10 let.
 Městům a obcím a jimi zřízeným organizacím v 100% vlastnictví (pouze příspěvkové a
rozpočtové organizace) jsou dotace poskytovány pouze výjimečně a za následujících
podmínek:
- dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která již využívají na základě smluv
o využívání sportovišť s existující NNO,
- smlouvy o využívání sportovišť s NNO musí být uzavřeny na dobu minimálně 10 let po
dokončení dotované akce.
Oblasti podpory:
a) podpora sportovních zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí;
b) podpora sportovních zařízení strojního typu, které slouží k provozování sportu, případně
k úpravě sportoviště.
Dotaci nelze poskytnout na nákup pozemků a nemovitostí; projektovou přípravu a inženýrskou
činnost; financování již dokončené a zkolaudované investiční akce, anebo rozestavěné.
Intenzita podpory:
Intenzita podpory je stanovena dle typu příjemce, oblasti podpory a kategorie akce:



NNO – příspěvek až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů;
města a obce – dotace maximálně 50 % rozpočtovaných nákladů.

Výzva: předpoklad říjen 2015
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3.2.10 MMR ČR – Podpora výstavby podporovaných bytů
Příjemci podpory:
 Podnikající fyzická nebo právnická osoba (včetně obcí)
Dotace budou poskytnuty na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu
bydlení, tj. pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku speciálních potřeb.
Typy podporovaných projektů:
Pečovatelský byt
 Tento typ bytu má zajišťovat sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci
způsobené věkem (osoby starší 65 let) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba odkázaná na
pomoc jiné osoby.
 Tento typ sociálního bydlení by měl vést k získání nebo prodloužení soběstačnosti a
nezávislosti těchto sociálně znevýhodněných osob a také k efektivnímu poskytování terénních
služeb sociální péče.
 V případě jednočlenné domácnosti musí žadatel o tento typ bytu prokázat, že jeho průměrný
čistý měsíční příjem za posledních 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřekročil 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy. V případě dvoučlenné domácnosti je to 1,0
násobek průměrné měsíční mzdy.
 Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí být větší než 50 m².
 V obci, kde se mají tyto byty nacházet, musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb
sociální péče.
 Příjemce dotace musí s cílovou osobou uzavřít nájemní smlouvu k tomuto bytu na 2 roky.
Vstupní byt
 Nájemníkem v tomto typu bytu může být osoba v nepříznivé sociální situaci, které je
opakovaně vyplácena dávka v hmotné nouzi nebo jejíž průměrný čistý měsíční příjem za
posledních 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 0,6 násobek
průměrné měsíční mzdy (násobek průměrné měsíční mzdy roste s počtem členů domácnosti
– 0,8 násobek pro dvoučlennou domácnost, 0,9 násobek pro tříčlennou domácnost, 1,0
násobek pro čtyřčlennou domácnost a 1,2 násobek pro 5 a více členů domácnosti).
 Nájemníkem může rovněž být osoba žijící v sociálně vyloučené romské lokalitě, dále osoba,
jejíž rodině hrozí odebrání nebo již bylo odebráno dítě z důvodů nevyhovujícího bydlení nebo
ztráty bydlení, a také osoba v tíživé sociální situaci, např. po ukončení výkonu trestu, po
opuštění ústavu sociální péče, po opuštění ústavního výchovného zařízení nebo náhradní
rodinné péče, po opuštění azylového domu apod.
 Cílem vzniku tohoto typu bytu je umožnění nájemního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální
situaci.
 Podlahová plocha vstupního bytu nesmí být větší než 80 m².
 Příjemce dotace musí s cílovou osobou uzavřít nájemní smlouvu k tomuto bytu pouze na dobu
určitou, nejdéle na 2 roky.
Komunitní dům seniorů
Cílem výstavby těchto zařízení je zajistit sociální nájemní bydlení pro seniory, aby tak byla uchována a
prodloužena jejich soběstačnost a nezávislost a aby měli rovněž možnost žít komunitním způsobem
života na principu sousedské výpomoci.
 Nájemníkem může být senior starší 60 let, jehož průměrný čistý měsíční příjem za posledních
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 1 násobek průměrné
měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti a 1,2 násobek v případě dvoučlenné
domácnosti.
 V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 a maximálně 25 bytů s bezbariérovým
přístupem.
 Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí být větší než 45 m².
 V obci, kde se mají tyto byty nacházet, musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb
sociální péče.
 Příjemce dotace musí s cílovou osobou uzavřít nájemní smlouvu k tomuto bytu na 2 roky.
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Výše podpory:
 Pečovatelský byt – max. 600 000 Kč na jeden byt.
 Vstupní byt – max. 550 000 – 600 000 Kč na jeden byt v závislosti na upravitelnosti bytu.
 Byty v Komunitním domě seniorů – max. 650 000 Kč na jeden byt.
V případě pořízení bytové jednotky koupí nebo veřejnou dražbou dosahuje výše dotace na jeden byt
max. 400 000 Kč.
Dotace je poskytována v režimu „de minimis“ (max. 200 000 EUR/subjekt/3 roky), resp. v režimu
SGEI – de minimis (max. 500 000 EUR/3 roky/subjekt)
Přílohy žádosti:
 Pravomocné stavební povolení / veřejnoprávní smlouva /certifikát autorizovaného inspektora /
souhlas s provedením ohlášené stavby dle zákona 183/2006 Sb.;
 projektová dokumentace, předpokládaný položkový rozpočet stavby, časový harmonogram
stavby;
 výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy;
 doklad o způsobu financování výstavby podporovaných bytů;
 prohlášení o veškerých podporách poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“;
 posudek statika (v případě stavebních úprav bytového domu)
 průkaz energetické náročnosti budov třídy B (v případě novostaveb)
 doklad, že objekt neleží v záplavovém území
Výzva:
 Pečovatelské a vstupní byty – výzva pro rok 2016 bude vyhlášena v listopadu 2015.
 Komunitní domy seniorů – výzva červen 2015

3.2.11 MMR ČR – Cestování dostupné všem
Příjemci podpory:
 PO/FO provozující podnikatelskou činnost k realizaci akce (min. 2 letá podnikatelská historie,
finanční zdraví)
 obce
Cílové skupiny:
 děti (do 15 let), rodiny s dětmi, zdravotně handicapovaní a senioři (osoby starší 60 let)
Podporované aktivity:
1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienické zázemí pro
pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras
pro zvýšení návštěvnosti, vč. marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu (CR):








výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě
na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště,
cyklotrial, bikepark, skatepark, apod.);
pořízení a umístění informačních stojanů a značek;
centra služeb pro turisty (cykloservis, půjčovna sportovních potřeb, turistické informace);
bikebox (bezpečné řešení parkování a uložení kol);
sociální zařízení (WC - min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro
turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování);
dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování) o
dětské koutky, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů, atd.).
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2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu nadregionálního a regionálního významu, případně
atraktivity v blízkosti pěších tras, naučných stezek a cyklotras, vč. marketingu vytvořených produktů
CR:





zpřístupnění atraktivit všem (nájezdová plošina, schodolez, výtah atd.);
pořízení městských kol, sdílených kol – rozmístění stojanů s koly v centrech města poblíž atraktivit CR
(možnost půjčení za vratnou kauci);
pořízení turistického vláčku (ekologicky šetrný pohon), povozu, lodičky;
úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky pro bezpečný nástup/výstup
handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny,aj.).

3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené
účastníky a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu, vč. marketingu vytvořených produktů CR.
4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – parkovací dům/věž pro
jízdní kola, vč. úschovy zavazadel v blízkosti atraktivit CR
Výše podpory:
Omezení výše finanční podpory:
Finanční rozsah celkových výdajů:

maximálně 50% uznatelných výdajů
0,25 mil. Kč až 5 mil. Kč (resp. 10 mil. Kč pro oblast 4)
v režimu de minimis

Způsobilé výdaje:
 Omezení pro marketing: max. 5 – 10 % celkových uznatelných výdajů.
 Doba realizace projektů: maximálně do prosince 2016
Přílohy žádosti:
 1. vlna povinných příloh žádosti: podnikatelský záměr (dle předepsané struktury); doklad o
prokázání vlastnických vztahů; finanční zdraví; doklady o právní subjektivitě; formulář
EDS/ISPROFIN, apod.


2. vlna povinných příloh (do 2 měsíců po schválení žádosti z 1. vlny): doklady o provedení
výběrového řízení (v souladu se Zásadami MMR); pravomocné stavební povolení / ohlášení
stavby; smlouva o vedení účtu, apod.

Výzva: červen 2015

29

Strategický plán a akční plán rozvoje městyse Mšec

3.2.12 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst (FROM)
Příjemci podpory:

obce do 8 000 obyvatel

Oblasti podpory:
Základní školy (výstavba nových objektů, rekonstrukce a opravy stávajících budov vyjma
zateplování objektů)
Mateřské školy (výstavba nových objektů, rekonstrukce a opravy stávajících budov vyjma
zateplování objektů)
Kulturní zařízení
Tělovýchovná zařízení
výměna a zpevnění povrchů, odvodnění, rekonstrukce přístupových ploch, oplocení,
osvětlení sportovišť, nákup a výměna zastaralých sportovních a hracích prvků – branky,
židle pro rozhodčí, kabiny, tribuny, zřízení a úprava koupališť a plováren pro veřejné využití
Dětská hřiště
výměna a zpevnění povrchů, odvodnění, rekonstrukce přístupových ploch, oplocení,
venkovní osvětlení sportoviště, nákup a výměna zastaralých sportovních a hracích prvků
(např. houpačky, prolézačky, skluzavky atd.)
Hasičské zbrojnice (rekonstrukce a opravy)
Radnice a obecní úřady (rekonstrukce a opravy stávajících budov)
Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek
Oblasti Veřejné osvětlení
podpory demontáž, nákup a montáž sloupů a osvětlovacích těles, výkopové a zemní práce, nákup a
pokládka kabelů, rozvaděče veřejného osvětlení
Komplexní úprava veřejných prostranství, revitalizace obecních a městských center
obnova a výsadba zeleně, zvýšení podílu travnatých ploch, vodní plochy, drobný mobiliář
(lavičky, koše, stojany na kola, altány, fontány, místní navigační systémy, apod.), zpevněné
plochy – náměstí, návsi včetně komunikací a chodníků v rámci prostranství, nekomerční
volně přístupné rekreační plochy
Dotace úroků z úvěrů určených k realizaci projektů:
a) k obnově občanské vybavenosti, tj. na radnice, obecní úřady, základní školy, mateřské
školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální
stavby, hřbitovy;
b) zabezpečujících komplexní úpravu veřejných prostranství.
Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků
demolice a následná oprava komunikací a chodníků (nelze dotovat výstavbu nových
místních komunikací, lze dotovat výstavbu nových chodníků v obci), opravy poškození,
instalace laviček, odpočívadel, informačních tabulí, odvodnění, obrubníky, úprava okolí
komunikací a chodníků, vjezdy a přístupy k přilehlým objektům.

Výše podpory: min. 60.000 Kč / max. 6.000.000 Kč
Intenzita podpory: max. 95 %
Přílohy žádosti:
 listy vlastnictví, katastrální mapa s vyznačením dotčených pozemků
 usnesení zastupitelstva obce o podání žádosti o dotaci z FROM na rok 2015 a závazku ke
spolufinancování akce
 podrobný položkový rozpočet a harmonogram realizace akce
 fotodokumentace stávajícího stavu realizované akce
 kopie žádosti o posudek ÚRR v rámci systému evidence cen (RTS), (pouze v případě
investičních akcí, kde je požadovaná dotace vyšší než 3 mil. Kč vč. DPH)
 PD (úroveň DSP)
Další informace:
 žadatel smí podat jen jednu žádost v rámci FROM, oblast Rekonstrukce a opravy místních
komunikací lze kombinovat s oblastí Veřejné osvětlení
 dotace se vztahuje pouze na majetek obce (na chodníky, komunikace, veřejné osvětlení se
podmínka vlastnictví pozemků nevztahuje)
 z dotace lze hradit výstavbu, rekonstrukce a opravy (stavební práce, materiál, projektovou
dokumentaci, průzkumné práce a geodetické zaměření), nelze hradit nákup budov či
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pozemků, úhradu provozních výdajů, volně stojící vybavení, nákup nářadí a pracovních strojů,
zpracování žádosti
Výzva: březen 2016

3.2.13 Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Výše podpory:
Max. do 95 % celkových způsobilých nákladů
Oblasti podpory, žadatel, výše podpory:
Tematické zadání – vodohospodářská infrastruktura
Oblasti podpory

Žadatel

Realizace čistíren
odpadních vod,
intenzifikací ČOV a
kanalizací napojených na
ČOV

a) obec do 10 000 obyvatel
b) svazek obcí, který byl registrován
v souladu se zákonem o obcích
c) sdružení obcí, jehož členy jsou
pouze obce a které bylo registrováno
v souladu s občanským zákoníkem
d) provozovatel kanalizace, pokud se
Realizace infrastruktury
jedná o společnost, která je
k zásobování pitnou vodou
minimálně z 66% vlastnictvím obcí
na akci v obci do 10 000 obyvatel

Min. výše
dotace

Max. výše
dotace

50 000 Kč

10 000 000 Kč

50 000 Kč

10 000 000 Kč

Min. výše
dotace

Max. výše
dotace

20 000 Kč

3 000 000 Kč

10 000 Kč

1 000 000 Kč

Tematické zadání – zkvalitnění životního prostředí
Oblasti podpory
Výsadba izolační, rekreační zeleně,
parku, lesoparků (výsadba a
revitalizace, základní infrastruktura
parků - např. cesty, osvětlení,
lavičky, atp.), výsadba lesa a
realizace vegetačních úprav u
komunikací, v zástavbě a u dalších
zdrojů prašnosti v obcích
Příspěvky na realizaci opatření, která
jsou v souladu se závaznou částí
Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje
Úklid černých skládek v obci
Výsadba rozptýlené zeleně v přírodě
Realizace opatření k ochraně
památných stromů
Projekty na podporu ohrožených
druhů živočichů a rostlin
Podpora regionální potraviny
Revitalizace malých vodních toků a
rybníků
Zajištění činností dle Koncepce
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Středočeského
kraje

Žadatel

a) obec
b) svazek obcí, který byl
registrován v souladu se
zákonem o obcích
c) sdružení obcí, jehož
členy jsou pouze obce, a
které bylo registrováno v
souladu s občanským
zákoníkem
d) nestátní neziskové
organizace
e) obecně prospěšné
společnosti
f) občanská sdružení
g) spolky
h) fyzické osoby
i) právnické osoby
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10 000 Kč

1 000 000 Kč
žadatel pouze
obec
1 000 000 Kč

10 000 Kč

1 000 000 Kč

10 000 Kč

1 000 000 Kč

20 000 Kč

1 000 000 Kč

50 000 Kč

1 000 000 Kč

10 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč
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Příspěvek na vybavení pro
začínajícího včelaře
Fyzické osoby

10 000 Kč

50 000 Kč
(mimo FO)

10 000 Kč

10 000 Kč

Přílohy žádosti:
 Projekt v rozsahu průvodní a technická zpráva + přehledná situace
 Podrobný položkový rozpočet a harmonogram realizace akce
 Pravomocné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami (jedná-li se o ČOV)
 Kopie žádosti o posudek ÚRR v rámci systému evidence cen (RTS) (pouze v případě
investičních akcí, kde je požadovaná dotace vyšší než 3 mil. Kč vč. DPH)
 Schválení žádosti zastupitelstvem obce včetně závazku ke spolufinancování
 Formulář M dle Metodického pokynu
Výzva: březen 2016
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4 FINANČNÍ ZDROJE PRO REALIZACI STRATEGICKÝCH
ZÁMĚRŮ OBCE
Možnosti rozvoje obce budou vzhledem k omezenosti jejího rozpočtu zásadním způsobem ovlivněny
schopností obce mobilizovat pro svůj rozvoj další prostředky z veřejného i soukromého sektoru. To
předpokládá existenci komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky obce i odpovídajících
kontrolních mechanismů. Obec má zpracovaný střednědobý akční plán vycházející z definovaných
strategických priorit, cílů a opatření, který je v závislosti na finančních zdrojích obce a možnostech
dotací průběžně aktualizován.
V oblasti zajištění finančních zdrojů pro realizaci záměrů obce je nutné zejména:


Obecní majetek využívat k získání vyšších výnosů. Trvale vyčleňovat finanční prostředky
k získávání dalšího nemovitého majetku zejména prostřednictvím společných investičních
aktivit obce a soukromého sektoru resp. státního rozpočtu a strukturálních fondů EU.



Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování veřejných
projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání prostředků z fondů EU a jiných
zdrojů.



Zajišťovat a kontrolovat minimální úroveň zadluženosti obce na základě stanovené
strategie úvěrové politiky.



Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, podřídit alokaci investic
prioritám a vytvořit systém posuzování investic a kontroly jejich realizace.



Přijmout opatření k tomu, aby občané v obci trvale žijící v ní rovněž byli přihlášení
k trvalému pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního rozpočtu.



Využít fondů obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních
organizací a soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a dalších projektů.



Při hledání zdrojů preferovat služby a projekty s vícenásobným efektem.



Vypracovat soubor podpůrných nástrojů k získání nových investorů a partnerů obce.



Od investorů do rozvojových lokalit důsledně vyžadovat příspěvek na zlepšení
infrastruktury obce.
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5 KONTROLA
A
HODNOCENÍ
STRATEGICKÉHO PLÁNU

REALIZACE

Kontrola a hodnocení realizace akčního plánu rozvoje městyse Mšec budou uskutečňovány zejména:


porovnáváním připravovaných dlouhodobých a zásadních rozhodnutí se strategickým
plánem



přípravou ročních přehledů o naplňování akčního plánu, včetně upozornění na zaostávání
oproti původním záměrům či jinému směřování.
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6 POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE


Analýza Strategického rozvoje obce pro období 2011-2014 – MŠEC, Miroslav Vrána,
05/2011



Územní plán městyse Mšec, Ing.Lenka Nováková, 01/2015



Integrovaná rozvojová strategie Rakovnicka „Jak žít na Rakovnicku“, MAS Rakovnicko,
o.s., 10/2007



Strategický plán MAS Rakovnicko, MAS Rakovnicko, o.p.s, 08/2008



Projektové dokumentace a studie k připraveným projektům



Pracovní schůzka se zastupiteli městyse
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PŘÍLOHA Č.1: KARTY PROJEKTŮ
Název projektu:

Výstavba kanalizace a ČOV

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Výstavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodných objektů.
Účelem stavby je odvod splaškových odpadních vod z domácností, drobných provozů a
občanské vybavenosti na nově navrženou ČOV. Z ČOV bude odváděna vyčištěná voda
odpadním kanálem do bezejmenného potoka, který je pravostranným přítokem vodního
toku Loděnice.
Je navržen kombinovaný způsob odvádění splaškových vod z důvodu konfigurace
terénu, který je tvořen gravitačními stokami, jednou tlakovou stokou a čtyřmi čerpacími
stanicemi s výtlaky. Vedlejší stoky jsou zaústěny do hlavní stoky A, která je napojena
do čerpací stanice ČS1. Splaškové vody z ČS1 budou přečerpávány výtlakem V1 do
nově navržené ČOV umístěné v jihovýchodní části městyse. Navrhované stoky budou
odvádět pouze splaškové odpadní vody.

Předpokládaný
termín zahájení:

03/2016

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

11/2016

100 mil.Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
V současné době je zadána prováděcí dokumentace.
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Název projektu:

Rekonstrukce místních komunikací

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Rekonstrukce dvou úseků místních komunikací:
1) Ul.Kalivodská
2) Na Háje – využívána i zemědělským podnikem AGRO
V současnosti zadán projekt na komunikace Mšec – Háje.

Předpokládaný
termín zahájení:

2016

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2017

3,5 – 4 mil. Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:

Zpracovává se PD na ulici na Háj
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Název projektu:

Bezbariérové chodníky podél silnice I/16

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Vybudování bezbariérových chodníků podél dopravně velmi zatížené komunikace I/16
tvořící průtah celou obcí.
V roce 2015 byla podána žádost o dotaci z programu SFDI - neschválena

Předpokládaný
termín zahájení:

2016

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2016

6 mil. Kč včetně
výstavby VO

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x

Poznámky:
Vzhledem k rozhodnutí výboru SFDI o nechválení žádosti městyse z důvodu některých
nedostatků projektu bylo rozhodnuto zastupitelstvem vyčkat do příštího roku (dle
výsledku podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV).
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Název projektu:

Sběrný dvůr

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
V současnosti je zpracován projekt na výstavbu kójí na separovaný odpad a oplocení
části sběrného svora, nyní bude rozšířen o demolici staré budovy na sběrném dvoře a
další část oplocení včetně příjezdových vrat.

Předpokládaný
termín zahájení:

2015

Předpokládaný
termín ukončení:

2016

Předpokládaný rozpočet:
Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
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Název projektu:

Přístavba tříd na hlavní budově školy včetně výstavby
nových šaten

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
II.stupeň - přístavba tříd na hlavní budově školy včetně výstavby nových šaten

Předpokládaný
termín zahájení:

2017

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:
13 mil. Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
Zpracovává se PD pro stavební povolení
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Název projektu:

Výstavba nové školní kuchyně a jídelny

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
I.stupeň – výstavba nové školní kuchyně a jídelny
Jedná se o 2.etapu projektu výstavby nového obecního (sportovně-kulturního) centra.

Předpokládaný
termín zahájení:

2017

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:
15 mil.Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
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Název projektu:

Rekonstrukce zdravotního střediska / Výstavba nového
zdrav.střediska v nových prostorách

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
V budově zdravotního střediska je potřeba řešit:
1) výtah pro kočárky a vozíčkáře
2) vytápění
3) rozvody odpadů
Variantně je v objektu uvažováno také o výstavbě malometrážního bytu a obecní
knihovny. Zdravotní středisko by vybudováno v jiných objektech městyse (např.
rekonstrukcí budov čp.99 a 105).

Předpokládaný
termín zahájení:

2019

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2019

6 mil.Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
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Název projektu:

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Zateplení fasády a výměna oken a střešní krytiny.
Nutno zpracovat energetický audit.

Předpokládaný
termín zahájení:

2018

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2018

1,5 mil.Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x

Poznámky:
V současné době řešeno úplné vyklizení půdy, objednání statika, následně zadání
projektové dokumentace
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Název projektu:

Výstavba podporovaných bytů

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
V rámci městyse bylo vytipováno několik vhodných objektů pro vybudování
podporovaných bytů („startovacích“ bytů pro mladé rodiny příp. „pečovatelských“ bytů
pro seniory).
1) malometrážní byt v budově zdravotního střediska
2) výstavba bytů v domech čp.99 a 105
3) sociální bydlení v domě čp.156 v zámeckém dvoře

Předpokládaný
termín zahájení:

2016

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2017

Bude záviset na
schváleném rozsahu
projektu

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x
x

Poznámky:
Na malometrážní byt v budově zdravotního střediska je zpracovaný projekt a rozpočet
(uvažuje se ponechat tento prostor na obecní knihovnu, která se v současné době
nachází v I. patře úřadu městyse, kde naopak scházejí úložné prostory pro archív a
zasedací místnost.
Studie na č. p. 99 a 105 – přízemí – zdravotní středisko, I. patro – úřad městyse
(dohodnuto nechat přepracovat na byt, příp. na byty, II. patro – byty
Č. p. 156 – připravuje se rozpočet na stavební úpravy
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Název projektu:

Výstavba nového obecního (sportovně-kulturního) centra

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Výstavba sportovního a kulturního zařízení, v další etapě výstavba nové školní jídelny

Předpokládaný
termín zahájení:

2017

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2017

22 mil. Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x

Poznámky:
V současné době zadáno zpracování projektové dokumentace k ÚŘ a SP
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Název projektu:

Oprava zdi a rekonstrukce zeleně u hřbitova

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Projekt zahrnuje opravu ohradní zdi hřbitova, příjezdovou alej a parkové úpravy plochy
mezi hřbitovem a cestou a louky proti hřbitovu včetně pořízení mobiliáře.
Opukové zdivo zůstane neomítnuté a bude vyspárováno. Bude provedena izolace proti
vlhkosti asfaltovým nátěrem. Zeď bude zakončena betonovými dlaždicemi.
Budou odstraněny náletové dřeviny a pozemek bude odvodněn. Při severní zdi bude
provedena náhradní výsadba za poškozené stromy. Součástí hřbitova je louka, kde je
umístěn mobiliář určený k odkládání hřbitovního odpadu. Na této louce budou vysázeny
nové stromy a keře a doplněn mobiliář.

Předpokládaný
termín zahájení:

2015

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2015

1,9 mil. Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x

Poznámky:
Je zpracován položkový rozpočet, projektová dokumentace pro SP není potřeba.
Byla podána žádost na Středočeský kraj (FROM).
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Název projektu:

Revitalizace prostor v areálu zámku

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Přízemí a 1.patro severního křídla zámeckých prostor – nová obřadní síň včetně zázemí
a výstavní prostory v 1.patře
Zámecký dvůr, stodoly, bývalé chlévy (prostor v památkové péči) – ubytování,
restaurace, sociální kavárna, terapeutická dílna ? (zatím jde o záměr pro další fázi
projektu)

Předpokládaný
termín zahájení:

2018

Předpokládaný
termín ukončení:

2019

Předpokládaný rozpočet:
Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x
x

Poznámky:
Na novou obřadní síň a výstavní prostory v přízemí a v 1.patře je zpracovaná studie.
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Název projektu:

Oprava špýcharu

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
1) Demolice staré sušárny (je zpracovaný projekt)
2) Úprava zeleně, odpočinková zóna v prostoru
3) Vybudování Komunitního centra – obecní muzeum, galerie, denní stacionář
(jedná se zatím o záměr v další fázi projektu)

Předpokládaný
termín zahájení:

2017

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2020

2 mil. Kč (body 1 a 2 – demolice staré
sušárny včetně úpravy zeleně)

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele

x
x

Poznámky:
Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu na demolici staré sušárny.
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Název projektu:

Revitalizace náměstí před obchodním domem

Popis projektu: (stručný obsah, cílová skupina a výstupy projektu)
Celková úprava veřejného prostranství před obchodním domem COOP (zpevněné
plochy, zeleň, mobiliář)

Předpokládaný
termín zahájení:

2019

Předpokládaný rozpočet:

Předpokládaný
termín ukončení:

2019

300 tis.Kč

Připravenost projektu:
Záměr
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Poznámky:
Je zadáno zpracování architektonické studie.
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PŘÍLOHA Č.2 – CASH FLOW PROJEKTŮ
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