MASÍK
MAS Informační Kurýr
Přehled projektů realizovaných
v programovém období 2007-2013

rok 2014

Vážené čtenářky a čtenáři,
právě nahlížíte do 2. čísla časopisu MASÍK, které nabízí ucelený přehled všech projektů, které
byly v místní akční skupině Střední Haná, o.p.s. žadateli v programovém období 2007 – 2013
realizovány. Žadatelé ze soukromého i veřejného sektoru uskutečňovali své projekty v rámci
Programu rozvoje venkova 2007-2013, osy IV. Leader, která byla zaměřena na realizaci místní
rozvojové strategie.
Účelem osy bylo především zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, klást důraz na
kulturní a přírodní dědictví a v neposlední řadě posílit ekonomický potenciál obyvatel v územní
působnosti místní akční skupiny.
Celkem se v uvedeném programovém období podařilo uskutečnit úspěšně 55 projektů
s celkovou dotací ve výši 13.129.729 Kč.
Příjemné čtení!

Obr. Projekty realizované na území MAS Střední Haná

Ing. Jarmila Matoušková

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

VEŘEJNÉHO PROS TRANSTVÍ V OBCI

L OBODICE

Žadatel:

Obec Lobodice

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

382.703,60 Kč

Výše dotace:

286.066,- Kč

Datum žádosti o platbu:

24. 9. 2010

Během realizace projektu došlo ke komplexní modernizaci vybrané plochy v obci Lobodice,
která se nachází vedle budovy základní školy. Záměrem obce byla úprava tohoto veřejného
prostranství obnovou koncepční výsadby nové veřejné zeleně, opravou chodníku, osazením
chybějících prvků mobiliáře a s tím souvisejícím nákupem techniky na údržbu zeleně. Povrch
dané plochy byl již po částečných terénních úpravách a nerovnosti byly vyrovnány dosypem
zeminy. V místě budoucí výsadby se odstranil travní drn a čtyři starší jabloně. Po dokončení
byl prostor doplněn mobiliářem, stávajícím ze dvou odpadkových košů, šesti laviček, dvou
stojanů na kola a informační tabule. Pro následnou údržbu zeleně se pořídil křovinořez
a sekačka na trávu.

Obr. Pohled na výsadbu před budovou obecního úřadu v Lobodicích

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

VEŘEJNÉHO PROS TRANSTVÍ V OBCI

S TŘÍBRNICE

Žadatel:

Obec Stříbrnice

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

266.370,- Kč

Výše dotace:

199.800,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 8. 2010

Tímto projektem došlo k celkové obnově prostředí v centru obce Stříbrnice. Zmodernizována
byla celkem čtyři navrhovaná veřejná prostranství. Z malé trojúhelníkové plochy, sloužící jako
odpočívadlo, byl odstraněn starý smrk a následně se vysadily nové rostliny. Závěrem obec
v rámci projektu pořídila na tuto plochu nový mobiliář, sestávající ze čtyř laviček a stojanu na
kola. Na prudký svah u hřbitova, který se dříve velmi špatně udržoval, byl vysazen
půdopokryvný skalník. Na zbylé dvě plochy, hraniční pás podél fotbalového hřiště a úzký pás
podél hlavní silnice byly vysazeny vhodné dřeviny. Pro následnou údržbu zeleně obec
zakoupila plotostřih.

Obr. Hraniční pás u fotbalového hřiště

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


P ROJEKT

KRAJINNÉ VÝSA DBY V OBCI

P OLKOVICE

Žadatel:

Obec Polkovice

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

444.762,- Kč

Výše dotace:

332.100,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 7. 2010

Během realizace projektu došlo k modernizaci veřejného prostranství v centru obce Polkovice
vytvořením nové volnokrajinářské výsadby. Nerovnosti plochy byly vyrovnány dosypem
zeminy a zároveň byl také odstraněn prosychající trnovník. V rámci obnovy prostoru byly
vytvořeny dvě zóny. Odpočívadlo, osazené třemi lavičkami a dvěma odpadkovými koši a dále
vznikla volná travnatá plocha, která může sloužit jako jednoduchý herní prostor pro děti. Celý
pozemek doplňují vhodně vysazené dřeviny a rostliny a propojuje jej chodník z jemné kamenné
drtě. Pro následnou údržbu veřejné zeleně byla zakoupena profi sekačka na trávu.

Obr. Výsadba v centru obce Polkovice

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


Z ELEŇ

V OBCI

M ĚROVICE

NAD

H ANOU

Žadatel:

Obec Měrovice nad Hanou

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

243.738,- Kč

Výše dotace:

178.200,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 8. 2010

Obec se již několik let postupně snaží obnovovat veřejné prostranství a tím zkvalitňovat životní
prostředí pro své obyvatele, proto si pro nynější projekt vybrala uliční plochu lemující hlavní
příjezdovou komunikaci do obce. Cílem řešení tohoto projektu bylo kompoziční sjednocení
a zdůraznění jedinečnosti tohoto veřejného prostoru. Základem kompozičního řešení bylo
vybudování kruhového odpočívadla v nejširší části plochy, které bylo doplněno třemi lavičkami
a odpadkovým košem. Odpočívadlo je situováno tak, aby jej bylo i při rozšíření výsadby možné
napojit na sousedící parcelu.

Obr. Výsadba v obci Měrovice nad Hanou

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

ZELENĚ A MOBIL IÁŘE V OBCI

O PLOCANY

Žadatel:

Obec Oplocany

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

252.220,- Kč

Výše dotace:

184.500,- Kč

Datum žádosti o platbu:

23. 8. 2010

Během realizace projektu došlo k obnově prostředí v obci Oplocany. Jedná se o dvě lokality:
jedna se nachází před budovou školy, druhá je část ulice při výjezdu z obce směrem na Tovačov,
která byla v minulosti využívána jako park. Tato silnice je hlavní komunikací, která protíná
celou obec. Řešené plochy byly osázeny novým venkovním mobiliářem – 2 ks laviček a 1 ks
odpadkového koše.

Obr. Výsadba v centru obce Oplocany

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O KRASNÁ

VÝSADBA V ČÁS TI OBCE

Z ÁŘÍČÍ

Žadatel:

Obec Záříčí

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

328.770,- Kč

Výše dotace:

246.600,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 8. 2010

Realizací projektu došlo ke komplexní obnově jednak prostranství v areálu sportovního hřiště
a dále k obnově prostoru před hřbitovem v obci Záříčí. Místo určené pro výsadbu se nacházelo
před hřbitovem obce a bylo dělené vstupními chodníky na tři menší části, na kterých došlo
k obnově zeleně. V rámci hřiště se jednalo o části pozemku oddělující jednotlivé sportovní
plochy areálu, jmenovitě tedy o násep nad fotbalovým hřištěm, pás oddělující fotbalové hřiště
a asfaltovou plochu, lem kolem asfaltové hrací plochy, okolí dětského hřiště a umělý násep. Na
všech těchto pozemcích došlo k obnově zeleně dle připraveného projektu. Pro údržbu veškeré
zeleně byl v rámci projektu pořízen benzínový plotostřih a bubnová sekačka.

Obr. Výsadba u sportovního hřiště v Záříčí

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

VEŘEJNÉHO PROS TRANSTVÍ V OBCI

U HŘIČICE

Žadatel:

Obec Uhřičice

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

220.419,- Kč

Výše dotace:

165.600,- Kč

Datum žádosti o platbu:

31. 7. 2010

Obec tímto projektem zmodernizovala
jednu z nejdůležitějších lokalit v centru
obce. Jednalo se o prostranství před
samoobsluhou, kde se rovněž nachází
kříž, obecní studna a informační tabule.
Plocha je rozdělená přístupovým
chodníkem na dva obdélníkové díly.
Součástí místa je i dlážděné
odpočívadlo. Kromě úpravy zeleně byla
tato plocha v centru obce vybavena
potřebným
novým
venkovním
mobiliářem,
jelikož
se
jedná
o prostranství, které je občany hojně
navštěvováno. Byly zde usazeny tři
lavičky, pět odpadkových košů a dva
stojany na kola. Pro následnou údržbu
zeleně byl zakoupen křovinořez
a zahradní traktor.

Obr. Výsadba v centru obce Uhřičice

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

VEŘEJNÉHO PROS TRANSTVÍ V OBCI

I VAŇ

Žadatel:

Obec Ivaň

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

591.570,- Kč

Výše dotace:

438.307,- Kč

Datum žádosti o platbu:

18. 8. 2010

Během realizace projektu byla řešena úprava veřejného prostranství, obnova koncepční
výsadby nové veřejné zeleně v části obce Ivaň. Trojúhelníková plocha je od okolí oddělena linií
obvodové zdi hřbitova, polní cestou a vytýčenou trasou dlážděného chodníku. Jelikož se
jednalo o dosti velké prostranství, bylo zde vybudováno také odpočívadlo a pěšiny, které
prostor rozdělily na menší části. Celá plocha byla následně vybavena potřebným venkovním
mobiliářem, pěti odpadkovými koši a osmi lavičkami.

Obr. Výsadba v sousedství hřbitova v obci Ivaň

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

PROSTRANSTVÍ P ŘED POŠTOU V OBCI

T ROUBKY

Žadatel:

Obec Troubky

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

343.857,- Kč

Výše dotace:

257.914,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 10. 2010

Projektem byla řešena obnova veřejného prostranství v obci Troubky. Pás pro výsadbu byl
rozdělen do čtyř částí, dva menší obdélníky před budovou pošty, obdélníková plocha tvořící
levou stranu ulice a polokruhová plocha křižovatky. Lokalita byla po rekonstrukci vybavena
potřebným venkovním mobiliářem, jednou lavičkou, dvěma stojany na kola, odpadkovým
košem a taktéž došlo k vybudování nového zábradlí. Pro údržbu obnovené zeleně byla
v projektu zakoupena technika na údržbu veřejné zeleně, křovinořez a sekačka na trávu.

Obr. Výsadba u pošty v obci Troubky

1. VÝZVA (8. KOLO PRV) – rok 2009


O BNOVA

ZELENĚ V OBCI

K ŘENOVICE

Žadatel:

Obec Křenovice

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

358.449,- Kč

Výše dotace:

164.700,- Kč

Datum žádosti o platbu:

25. 8. 2010

Realizací projektu došlo k obnově prostředí v obci Křenovice. Navrhované prostranství
pro vybudování nové zeleně bylo zvoleno před budovou Odborného učiliště Křenovice. Plocha
je rozdělená příjezdovou cestou na dvě poloviny a její součástí jsou čtyři parkovací místa. Cílem
tohoto řešení bylo kompoziční sjednocení a zdůraznění jedinečnosti tohoto veřejného prostoru.
Pro následnou údržbu nové veřejné zeleně byl v rámci projektu zakoupen zahradní traktor.

Obr. Výsadba a zahradní traktor v obci Křenovice

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


P ROJEKT

OKRASNÉ VÝSADBY DRUHÉ ČÁSTI ULICE

Žadatel:

Město Kojetín

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

329.486,- Kč

Výše dotace:

247.111,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 10. 2010

S V . Č ECHA

Během realizace projektu došlo ke komplexní obnově prostředí v části města Kojetína. Jedná
se o druhou část rozšířeného pásu zeleně lemujícího jednu stranu ulice Svatopluka Čecha
před základní školou. Z dané plochy byly na žádost vedení ZŠ odstraněny jasany stínící učebny
v dolním patře budovy a další dřeviny, které byly v nevyhovujícím stavu. Nová výsadba dřevin
je pokračováním kompozičního řešení zpracovaného pro první část ulice Svatopluka Čecha.
I v tomto případě je nová zeleň pouze doplněním stávajících dřevin a náhradou za odumřelé
a nevhodné exempláře. Řešená lokalita projektu byla také vybavena potřebným venkovním
mobiliářem, jedním stojanem na jízdní kola a čtyřmi odpadkovými koši. Pro následnou údržbu
zeleně byla v rámci projektu zakoupena jedna bubnová sekačka, dva křovinořezy a dva
plotostřihy.

Obr. Pohled na zeleň u ZŠ Svatopluka Čecha

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


P ROJEKT

OKRASNÉ VÝSADBY V ČÁSTI MĚSTA

T OVAČOVA

Žadatel:

Město Tovačov

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

267.000,- Kč

Výše dotace:

200.250,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 11. 2010

Realizací projektu došlo ke komplexní obnově prostředí ve městě Tovačově, plochy přiléhající
k panelovému domu v části sídliště Zvolenov. V půdorysu vytváří pozemek písmeno L a je
ohraničený plotem sportovního hřiště na severozápadní straně a chodníkem ze severovýchodní.
Terén byl rovný, výškový rozdíl k chodníku vyrovnával pouze mírný násep. Uspořádání nové
výsadby zohlednilo využití plochy jako odpočinkového prostoru pro obyvatele panelového
domu i ostatní občany. Pro tento účel vzniklo malé odpočívadlo s čtyřmi lavičkami umístěné
vedle rozšířené travnaté plochy a dovolující volný pohyb dětí. V rámci mobiliáře bylo dále
osazeno pět odpadkových košů a pro údržbu zeleně byly v rámci projektu pořízeny motorová
vyvětvovací pila a bubnová sekačka.

Obr. Výsadba zeleně na sídlišti Zvolenov

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


ZO ČZS T OVAČOV –

Žadatel:

VYBAVENÍ KLUBOVNY

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU TOVAČOV

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

104.910,- Kč

Výše dotace:

94.419,- Kč

Datum žádosti o platbu:

26. 10. 2010

Projekt řešil nákup vybavení do nově vybudovaných prostor klubovny zahrádkářského svazu
v Tovačově. Jednalo se o padesát konferenčních židlí, dvacet jídelních stolů, čtyři věšáky, jednu
věšákovou stěnu, krbová kamna, dvě informační tabule, jeden stůl pod dataprojektor a plátno
pro dataprojektor. Realizací tohoto projektu došlo k zmodernizování zázemí klubovny, sloužící
k pořádání schůzí, školení či výstav zahrádkářského svazu a následně bude využívána také
ostatními spolky ve městě k pořádání kulturních, společenských a spolkových akcí.

Obr. Vybavení klubovny zahrádkářského svazu Tovačov

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


R EKONSTRUKCE

HASIČSKÉ ZBROJNICE V

O PLOCANECH

Žadatel:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPLOCANY

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

363.673,- Kč

Výše dotace:

327.240,- Kč

Datum žádosti o platbu:

22. 12. 2010

Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce budovy, stávající ze sanačních prací, opravy
střešního pláště, opravy podlah a výměny oken. V rámci sanačních prací byla použita
technologie podřezání řetězovou pilou s vložením izolace, vyklínováním a vyplněním
meziprostor řezné spáry cementovou suspenzí. Poté byla použita technologie naražení
nerezových profilovaných chromniklocelových desek spojených zámky a lokální stabilizace
solí protisolním nátěrem. Původní degradované omítky byly odstraněny a nahrazeny vhodnými
sanačními omítkami. Opravena byla také podlaha a střešní plášť, stávající z výměny střešní
krytiny a zkorodovaných klempířských prvků, včetně dešťových svodů. Došlo také k výměně
dvou plastových oken, včetně žaluzií a parapetních desek. Rekonstrukce probíhala na objektu
hasičské zbrojnice v obci Oplocany, který byl přestavbou a dodatečnými úpravami adaptován
pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů obce Oplocany.

Obr. Budova hasičské zbrojnice Oplocany

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


S TAVEBNÍ

ÚPRAVY ŠATEN NA HŘIŠTI KOPANÉ

TJ S OKOL

Žadatel:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TOVAČOV

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

328.404,- Kč

Výše dotace:

293.405,- Kč

Datum žádosti o platbu:

16. 12. 2010

Realizací projektu došlo k stavebním
úpravám šaten na hřišti kopané
v Tovačově. Protože se již delší dobu
budova nacházela v nevyhovujícím
stavu, zejména s ohledem na platné
stavební a hygienické normy, došlo
během realizace projektu k nutným
úpravám sprch mezi šatnami, kabiny
rozhodčí, stávajících sprch, WC a
nutných venkovních úprav – opravy
dlažby, okapů, svodů a vybudování
vsakovací jímky na dešťovou vodu.

Obr. Sprcha v zázemí TJ Sokol Tovačov

2. VÝZVA (9. KOLO PRV) – rok 2010


R EKONSTRUKCE

BUDOVY S OKOLOVNY V

O BĚDKOVICÍCH

Žadatel:

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OBĚDKOVICE

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

572.337,- Kč

Výše dotace:

515.103,- Kč

Datum žádosti o platbu:

1. 8. 2011

Tímto projektem byla řešena rekonstrukce střechy zděného objektu sokolovny, situovaného
u průjezdní komunikace v obci Obědkovice, která byla s ohledem na platné stavební
a hygienické normy v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukce střechy budovy sestávala
z demontáže stávající krytiny, výměny krovů, demontáže žlabů, pokládky latí, hydroizolace,
střešních tašek, tesařských a klempířských prací. Objekt sokolovny, včetně přilehlého nově
zrekonstruovaného hřiště, slouží a nadále bude sloužit ke společenským a sportovním akcím
TJ Sokol Obědkovice, jakožto i pro společenské účely pořádané obecním úřadem Obědkovice,
sborem dobrovolných hasičů či sdružením myslivců.

Obr. Rekonstruovaná střecha na budově Sokolovny v Obědkovicích

3. VÝZVA (10. KOLO PRV) – rok 2010


R EKONSTRUKCE

STÁJE PRO VÝKRM PRASAT

Žadatel:

AGRO-DRUŽSTVO MORAVA

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

720.000,- Kč

Výše dotace:

240.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

15. 12. 2010

– F ARMA K OJETÍN

Projektem byla řešena rekonstrukce budovy stáje, kdo se jednalo konkrétně o rekonstrukci
hrazení kotců pro výkrm prasat. Cílem žadatele bylo provést rekonstrukci objektu, která byla
z hlediska potřeb jak technologických, tak hygienických, nevyhovující a bylo nutné provedení
rekonstrukce hrazení kotců pro ustájení a výkrm. V době realizace projektu se v objektu
nacházelo 80 ustájených kotců a nové hrazení kotců bylo navrhováno podle kategorie
ustájených prasat. Bylo důležité, aby bylo po rekonstrukci dostatečně pevné, trvanlivé, dobře
čistitelné, a aby zabraňovalo poranění zvířat.

Obr. Rekonstruované hrazení kotců pro výkrm prasat na Farmě Kojetín

4. VÝZVA (11. KOLO PRV) – rok 2010


Z KVALITNĚNÍ

ZÁZEMÍ SP ORTOVNÍHO AREÁLU

TJ S LAVOJ

K OJETÍN
Žadatel:

FOTBALOVÝ

KLUB

SLAVOJ

KOJETÍN

-

KOVÁLOVICE
Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

245.600,- Kč

Výše dotace:

203.202,- Kč

Datum žádosti o platbu:

29. 7. 2011

Předmětem projektu byly stavební úpravy šaten a sociálního zařízení pro hráče na hřišti
fotbalového klubu v Kojetíně. Došlo také ke stavebním úpravám a rekonstrukci střešní krytiny
na budově využívané jako zázemí pro hráče a hosty sportovních utkání. Původní stav obou
budov byl před rekonstrukcí v nevyhovujícím až havarijním stavu a nebylo je možné využívat
pro potřeby sportovců. Konkrétně došlo k obnově omítek, k provedení nutných
vodoinstalatérských prací a elektroinstalací, položení obkladů a dlažeb, rekonstrukci střechy,
rekonstrukci venkovních dlažeb v prostorách pro hráče a hosty a vybudování zděné příčky.
Realizací projektu došlo k odstranění nevyhovujícího stavu tohoto hojně využívaného objektu.

Obr. Rekonstruované zázemí FK Slavoj Kojetín – Kovalovice

4. VÝZVA (11. KOLO PRV) – rok 2010


O BNOVA

ZASTÁVKY AUTOB USOVÉ DOPRAVY

Žadatel:

OBEC LOBODICE

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

541.560,- Kč

Výše dotace:

299.700,- Kč

Datum žádosti o platbu:

24. 8. 2011

Projektem byla řešena komplexní obnova zastávky autobusové dopravy v Lobodicích.
Záměrem bylo upravit a přebudovat toto prostředí zejména s důrazem na zvýšení bezpečnosti
a komfortu obyvatel. Dříve se zde nacházel chodník ve velmi špatném stavu a plechový
přístřešek postavený na betonových základech, sloužící obyvatelům při nepříznivém počasí.
Realizací projektu došlo k předláždění chodníku, vybudování zděné čekárny, vybavené
lavičkou, odpadkovým košem a informační tabulí. Vybudováno bylo také osvětlení u čekárny.

Obr. Autobusová zastávka Lobodice

4. VÝZVA (11. KOLO PRV) – rok 2010


O BEC O PLOCANY – V YBAVENÍ

KULTURNÍHO CENTRA OBCE

Žadatel:

OBEC OPLOCANY

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

180.000,- Kč

Výše dotace:

135.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 5. 2011

Realizací projektu došlo k vybavení kulturního centra obce, budovy bývalé základní školy v
Oplocanech. Tento objekt je propojen s budovou obecního úřadu, nachází se v něm místní
knihovna a několik místností určených pro společenské a kulturní akce, tělovýchovu, zájmové
kroužky nebo stolní tenis. V rámci projektu byl objekt vybaven novými stoly, židlemi, věšáky,
skříňkami a stoly na stolní tenis a vzniklo tak nové moderní zařízení s veškerým potřebným
zázemím, které slouží jak členům místních spolků k pořádání schůzí, školení a výstav, ale i
ostatním občanům ke kulturním, společenským a sportovním akcím.

Obr. Vybavení místnosti v bývalé budově školy ZŠ Oplocany

5. VÝZVA (12. KOLO PRV) – rok 2011


N ÁKUP

TECHNOLOGIE

–

LINKA NA VÝROBU PELE T

Žadatel:

MILOSLAV HALENKA

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

285.372,- Kč

Výše dotace:

95.124,- Kč

Datum žádosti o platbu:

12. 10. 2011

Předmětem projektu bylo pořízení linky na výrobu pelet, které se používají jako ekologické
biopalivo a vyrábí se lisováním různého bioodpadu, například odpadu z čištění obilí a slámy,
sena, různých rozdrcených pecek, odpadu při výrobě kávy, rozdrceného šťovíku a podobně.
Peletky jsou perspektivní obnovitelný zdroj energie, jehož využití se v budoucnu předpokládá
ve stále větší míře. Ekologické spalování peletek nepřispívá ke klimatickým změnám, které
jsou způsobeny emisemi oxidu uhličitého nebo ostatních “skleníkových plynů”. CO2 uvolněný
při tomto spalování znovu spotřebovává vegetace fotosyntézou, a proto se jedná o obnovitelný
proces. Vegetace uvolní při spálení jen tolik CO2, kolik ho spotřebovala při vlastním růstu,
takže její ekologické spalování nepřispívá ke „skleníkovému efektu“ a účinně mu čelí. Žadatel,
který je zemědělským podnikatelem s dlouholetou zkušeností v oblasti rostlinné zemědělské
výroby, zakoupil paletizační linku včetně veškerého nutného příslušenství.

Obr. Linka na výrobu pelet v Polkovicích

5. VÝZVA (12. KOLO PRV) – rok 2011


R EKONSTRUKCE

STŘECHY NA OBJEKTU ŠATEN

T. J. S OKOL

T ROUBKY
Žadatel:

F. K. TROUBKY O. S.

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

418.000,- Kč

Výše dotace:

373.500,- Kč

Datum žádosti o platbu:

29. 12. 2011

Projektem byla řešena rekonstrukce střechy na budově šaten, která byla v havarijním stavu a
zatékající voda způsobovala soustavné poškozování objektu. Původní plochá střecha byla
nahrazena sedlovou střechou a spolu s přístřeškem architektonicky napodobily funkčně
nezávislou část budovy a zároveň se vytvořil skladovací prostor pro sportovní potřeby. Na
novou sedlovou střechu s hanbálkovým krovem byla použita krytina z trapézového plechu.
V zadní části byla vystavěna atika do výšky minimálně jednoho metru nad povrch ploché
střechy svázána s nadezdívkou pod pozednici a kotvení do věnce. Realizací projektu došlo
k odstranění nevyhovujícího stavu střechy na objektu šaten, tento objekt je nejvíce využíván
členy F. K. Troubky při pořádání sportovních akcí. Protože je ale tato budova součásti celého
sportovního areálu, slouží a nadále bude sloužit ke společenským a sportovním akcím
pořádaným i dalšími subjekty.

Obr. Budova šaten T.J. Sokol Troubky

5. VÝZVA (12. KOLO PRV) – rok 2011
 R EKONSTRUKCE SENÍKU NA SKLAD OBILOVIN , OLEJNIN A
OSTATNÍCH KOMODIT
Žadatel:

LIBOR ŠEBESTA

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

2.858.300,- Kč

Výše dotace:

800.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

31. 7. 2013

Realizací projektu došlo k odstranění nevyhovujícího až havarijního stavu budovy pro
uskladnění zemědělských komodit v Měrovicích nad Hanou. V rámci stavebních úprav byla
odstraněna původní střešní krytina, provedeno vyrovnání záklopem a pojistná hydroizolace. Na
hydroizolaci byla namontována plechová střešní krytina, včetně nových klempířských prvků
z plechu a hromosvodní ochrany (zastřešení objektu bylo provedeno z vlastních zdrojů
žadatele). Uvnitř budovy bylo zabudováno aktivní větrání pomocí podlahových roštů a nová
betonová podlaha s leštěným povrchem. Původní vnitřní omítky byly provedeny
vápenocementovou omítkou, včetně svrchní štukové vrstvy a vnitřní stěny i konstrukce pohledu
byly očištěny a znovu vybíleny vápnem. Pro zabezpečení vstupu byla zabudována nová vrata.
Součástí projektu bylo také provedení nové elektroinstalace.

Obr. Rekonstruovaná budova pro uskladnění zemědělských komodit

5. VÝZVA (12. KOLO PRV) – rok 2011

V ÝSTAVBA DĚTSKÉHO SPO RTOVIŠTĚ A VÝSADBA ZELENĚ
V AREÁLU FARMY P OLKOVICE
Žadatel:

ING. JOSEF HLAVINKA

Fiche:

3 – Podpora cestovního ruchu

Celkové náklady projektu:

999.600,- Kč

Výše dotace:

481.800,- Kč

Datum žádosti o platbu:

29. 11. 2011

Předmětem projektu bylo vytvoření plochy pro umístění dětských herních prvků, dětského
hřiště a sportoviště, včetně umístění mobiliáře a sadových úprav s důrazem na výsadbu
dlouhověkých dřevin a také starých, případně krajových odrůd ovocných stromů. Tento
projekt byl jednou z plánovaných etap komplexního rozvoje a naplňování aktivit venkovního
prostředí nově, v roce 2008, vzniklého areálu farmy Agroturistického vzdělávacího centra Haná
v Polkovicích. Centrum je zaměřeno na rozvoj jezdeckého sportu a vytvoření vhodného
prostředí pro trávení volného času, orientací služeb na ekologicky šetrnou turistiku,
agroturistiku, rodiny s dětmi, seniorskou klientelu a skupiny postižených osob. Součástí areálu
je restaurace s ubytovací kapacitou 32 lůžek.

Obr. Herní prvky v areálu Farmy Polkovice

6. VÝZVA (13. KOLO PRV) – rok 2011


R EKONSTRUKCE

KOSTELA SVATÉ

M ARKÉTY

V

T ROUBKÁCH

Žadatel:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY

Fiche:

7 – Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

469.344,- Kč

Výše dotace:

422.409,- Kč

Datum žádosti o platbu:

25. 10. 2012

Rekonstrukce kostela spočívala v komplexní rekonstrukci elektroinstalace a vyřešení
nedostatečného osvětlení v objektu kostela, který byl v minulosti dvakrát silně poškozen
povodní. Opraveny byly tři hlavní elektrické rozvaděče, čímž byla vyřešena mimo jiné
problematika vytápění lavic. Součástí projektu bylo také doplnění osvětlení. Slavnostní
osvětlení bylo pouze upraveno a hlavní osvětlení chrámové a křížové lodi kostela bylo
provedeno úplně nově, včetně nasvícení obětního stolu. Po realizaci všech oprav byla obnovena
vnitřní omítka a celý prostor byl nově vymalován. Celkově došlo ke zlepšení stavebně
technického stavu objektu za účelem většího využití pro společenské aktivity jako například
koncerty duchovní hudby nebo divadelní představení s náboženskou tématikou.

Obr. Pohled na vnitřní prostor rekonstruovaného kostela v Troubkách

7. VÝZVA (15. KOLO PRV) – rok 2012


P OŘÍZENÍ

HASIČSKÉ VÝS TROJE

Žadatel:

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOJETÍN

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

120.000,- Kč

Výše dotace:

108.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

25. 10. 2012

Realizací projektu došlo k modernizaci výstroje členů sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně.
Pořízena byla nová hasičská výstroj, konkrétně se jednalo o 3 kompletní dýchací přístroje,
samostatně náhradní obličejovou masku a náhradní tlakovou ocelovou láhev. Dýchací přístroje
jsou vyrobeny z odlehčených a velmi pevných materiálů, jsou mimořádně odolné proti teplu,
mrazu a chemikáliím. Celoobličejová maska umožňuje uživateli panoramatické a nezkreslené
vidění a chrání obličej a dýchací orgány proti účinkům toxických plynů a par. Pořízením
hasičské výstroje došlo ke zvýšení bezpečnosti a ochrany členů sboru při zásazích.

Obr. Dýchací přístroje

7. VÝZVA (15. KOLO PRV) – rok 2012

V YBAVENÍ SPORTOVNĚ - VOLNOČASOVÝCH
VZDĚLÁVACÍCH CENTER V OBCI P OLKOVICE

A

KULT URNĚ -

Žadatel:

OBEC POLKOVICE

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

300.766,- Kč

Výše dotace:

197.100,- Kč

Datum žádosti o platbu:

9. 10. 2013

Projektem byla řešena částečná rekonstrukce knihovny, klubovny, posilovny a tělocvičny
a zejména pořízení vybavení do jednotlivých místností. V prostorách knihovny byla opravena
podlaha srovnáním povrchu a položením nového PVC. Instalovány byly dva nové radiátory
včetně potrubí a čtyři stropní světla. Rekonstrukcí prošla také elektroinstalace místnosti
a závěrem byly prostory nově vymalovány. Do knihovny bylo také zakoupeno sedm nových
regálů, odkládací stůl s policemi, stůl na čtení, psací stůl, konferenční židle a dva taburety
k psacímu stolu. V rámci klubovny došlo k instalaci šesti nových stropních světel včetně
rozvodů a zakoupen byl regál na výrobky, rohový a rovný botník a jedna rohová a jedna rovná
šatní stěna. Do posilovny byl zakoupen nový posilovací stroj, crossový trenažer, činkový set,
osa biceps a stůl na stolní tenis. V tělocvičně došlo k rekonstrukci podlahy, na kterou byl nově
položen sportovní povrch. Realizace projektu přispěla ke zlepšení základních služeb a vybavení
pro občany obce Polkovice.

Obr. Rekonstrukce podlahy v tělocvičně na polkovickém zámku

7. VÝZVA (15. KOLO PRV) – rok 2012


M ODERNIZACE

MYSLIVECKÉ STŘELNICE V

K OJETÍNĚ

Žadatel:

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVA KOJETÍN, O. S.

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

315.772,- Kč

Výše dotace:

284.194,- Kč

Datum žádosti o platbu:

25. 10. 2012

Realizací projektu došlo k modernizaci střelnice Mysliveckého sdružení Morava Kojetín,
konkrétně k nákupu nových vrhaček, které jsou součástí jednotlivých střeleckých disciplín.
Zároveň byla provedena, s tím spojená, rekonstrukce elektroinstalace. V rámci loveckého kola
byly pořízeny a instalovány dvě automatické vrhačky spolu s příslušenstvím. Původní
automatický trap byl
vybaven tzv. americkým
trapem
včetně
příslušenství.
Při
rekonstrukci
elektroinstalace
bylo
provedeno
zapojení
napájecích
rozvodů,
montáž a zapojení nových
rozvaděčů a doplnění
rozvaděče jističem. Areál
střelnice tak získal nové
moderní vybavení, které
lze využívat pro pořádání
střeleckých soutěží a
zejména
pro
výuku
nových členů v rámci
lovecké a sportovní střelby. Obr. Automatická vrhačka na střelnici MS Morava Kojetín, o.s.

7. VÝZVA (15. KOLO PRV) – rok 2012


R ESTAUROVÁNÍ

SOCH SV .

A NNY

A SV .

V ÁCLAVA

V

K OJETÍNĚ

Žadatel:

Město Kojetín

Fiche:

7 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

295.440,- Kč

Výše dotace:

182.700,- Kč

Datum žádosti o platbu:

23. 11. 2012

Předmětem
projektu
bylo
restaurování dvou soch, které se
nachází na pozemcích města
Kojetína. Šlo zejména o
odstranění
nejzávažnějších
poškození a havarijního stavu
samotných
soch
i
jejich
podstavců. Při obnově sochy sv.
Václava došlo k restaurování
samotné sochy, schodu, soklu,
kovových atributů sochy a došlo
také
k pozlacení
sochy
plátkovým
zlatem
a
k nadbetonování nad okolní
terén. Při obnově sochy sv. Anny
byla restaurována socha sv. Anny
s Pannou Marií, sokl, betonová
základna, byla pořízena nová
kovová svatozář z mědi a bylo
provedeno pozlacení sochy
plátkovým zlatem. Realizací
tohoto
projektu
došlo
k zachování kulturního dědictví
města Kojetína.
Obr. Socha sv. Anny v Kojetíně

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


O BNOVA

CHODNÍKU

–

MÍSTNÍ ČÁST

P AZDERNA

Žadatel:

OBEC OBĚDKOVICE

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

125.105,- Kč

Výše dotace:

92.250,- Kč

Datum žádosti o platbu:

17. 7. 2013

Realizací projektu byl řešen
špatný
technický
stav
chodníku
před
bytovou
zástavbou v obci Obědkovice
v místní části Pazderna. Při
realizaci
oprav
došlo
k odstranění
nesourodého
povrchu chodníku o délce
zhruba 73 metrů, který byl
nahrazen zámkovou dlažbou
se zakončením chodníkovým
obrubníkem. Po celé délce
byl chodník odizolován od
domů plastovou voděodolnou
izolací. V rámci projektu byl
také pořízen křovinořez,
určený pro vyžínání pozemků
a údržbu krajiny. Realizace
projektu zajistila bezpečný
pohyb starších občanů a
rodičů s dětmi a usnadnila
zimní údržbu v místní části
Pazderna.

Obr. Chodník v místní části Pazderna

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


N ÁKUP

STRANOVÉHO MULČOVAČE

Žadatel:

LIBOR ŠEBESTA

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

326.700,- Kč

Výše dotace:

135.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

26. 4. 2013

Péče o krajinu je jednou z nejdůležitějších činností v zemědělství. Projekt tedy řešil
problematiku údržby polních cest, okrajů polí, polních příkopů, hrází, ostatních ploch
přilehlých k obhospodařovaným pozemkům a likvidaci náletových plevelů, a to
prostřednictvím pořízení stranového mulčovače. Stranový mulčovač lze díky hydraulicky
polohovatelnému rameni vychýlit mimo osu traktoru nebo naopak zaklopit přímo za trakční
prostředek a jeho pracovní záběr je 1,5 - 2,2 metrů. Realizace projektu napomohla
k modernizaci zemědělského podniku, ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti a k usnadnění
údržby obhospodařovaných pozemků.

Obr. Stranový mulčovač v Měrovicích nad Hanou

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


Z PRACOVNA

VČELÍCH PRO DUKTŮ

P OLKOVICE

Žadatel:

ING. PETR INDRÁK

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

1.034.421,- Kč

Výše dotace:

362.400,- Kč

Datum žádosti o platbu:

1. 7. 2013

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy bývalého hospodářského stavení na halu
vhodnou pro umístění nové technologie na vytáčení, zpracování a uskladnění medu, včetně
kompletní pořízení technologie na zpracování medu. Rekonstrukce zahrnovala pořízení nové
taškové střechy, izolaci zdí proti vlhkosti, nanesení nové omítky, zarovnání podlah, položení
dlažby a vybudování
dvou vnitřních příček.
Pořízeny byly také
dvoje vnitřní dveře,
dvoudílné
plastové
vstupní dveře a tři
plastová okna. Do
nové
haly
byla
zakoupena
technologická
linka
z kvalitního
nerezového materiálu.
Linka
se
skládá
z ometače
včel
vybraných
rámků,
odvíčkovacího stroje
včetně
stolu,
medometu, nádob na
med, refraktometru,
nádoby
umožňující
míchání a temperaci
medu a také zařízení
pro
homogenizaci
medu, včetně stáčecího
stolu.
Obr. Nová technologie na stáčení medu, Polkovice

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


R EKONSTRUKCE

CHODNÍKŮ

A

VJEZDŮ

PŘED

BUDOVO U

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PŘI LEHLÝMI DOMY
Žadatel:

OBEC MĚROVICE NAD HANOU

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

324.989,- Kč

Výše dotace:

172.800,- Kč

Datum žádosti o platbu:

28. 11. 2013

Projekt řešil opravu chodníků a vjezdů před budovou základní školy v obci Měrovice nad
Hanou a v její bezprostřední blízkosti. Původní chodník měl nerovný a zvlněný povrch a
docházelo zde k nedostatečnému odvedení vody. Při rekonstrukci byly rozebrány staré
chodníky a vjezdy, přičemž jejich materiál byl ekologicky recyklován. Bylo uloženo nové
potrubí pro odvod dešťové vody a k základům budov byla uložena drenážní fólie. Po uložení
betonových obrubníků došlo k vydláždění plochy betonovou zámkovou dlažbou. Celková délka
nově opraveného chodníku je asi 70 metrů a plocha rekonstruovaných vjezdů je zhruba 75 m2.
Realizace oprav zvýšila bezpečnost žáků, zaměstnanců školy i obyvatel a vylepšila vzhled této
části obce.

Obr. Zrekonstruované chodníky u ZŠ Měrovice n/H

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


Ú ZEMNÍ

PLÁN

O PLOCANY

Žadatel:

OBEC OPLOCANY

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

216.240,- Kč

Výše dotace:

160.861,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 11. 2014

Realizace projektu řešila zpracování územně plánovací dokumentace obce Oplocany. V rámci
projektu byl vytvořen návrh územního plánu, zpracována textová i grafická část a vyhotoven
čistopis územního plánu. Územní plán byl zpracován podle Metodiky pro digitální zpracování
územních plánů MINIS 22. Vytvořená územně plánovací dokumentace je nezbytná
pro rozhodování o dalším rozvoji území obce Oplocany.

Obr. Územní plán Oplocany

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


N ÁKUP

TELESKOPICKÉHO KOLOVÉHO MANIPULÁTOR U

Žadatel:

JAROSLAV MINAŘÍK

Fiche:

1 – Rozvoj zemědělských podniků

Celkové náklady projektu:

2.081.200,- Kč

Výše dotace:

480.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 5. 2013

Předmětem projektu bylo pořízení zemědělské techniky, kterou žadatel využívá v rostlinné
výrobě. Jednalo se o teleskopický kolový manipulátor, který se využívá pro práci na poli
i pro práci s plodinami ve skladě. Jde o výkonný, stabilní, a pohodlný nakladač pro specifické
potřeby. Stroj je vybaven patentovaným pohonem, maximálním rozvorem podvozku
a výjimečně robustní konstrukcí ramene. Realizace projektu napomohla k modernizaci
zemědělské výroby, ke zvýšení produktivity práce a ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.

Obr. Teleskopický kolový manipulátor

8. VÝZVA (16. KOLO PRV) – rok 2012


R EKONSTRUKCE
ULICI V K OJETÍNĚ

OKOLÍ ŠK OLNÍ JÍDELNY NA

Žadatel:

MĚSTO KOJETÍN

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

369.917,- Kč

Výše dotace:

201.886,- Kč

Datum žádosti o platbu:

13. 11. 2014

H ANUSÍKOVÉ

Projekt byl zaměřen na úpravu poškozených a zvlněných přístupových chodníků a prostranství
obklopující budovu školní jídelny a vybudování odpočívadla doplněného mobiliářem, včetně
výsadby zeleně. V rámci rekonstrukce byla provedena rekonstrukce předlažbou chodníku a
opraven byl také okapový chodník. Součástí projektu bylo dále vybudování odpočívadla se
štěrkovým povrchem, včetně osazení dvěma lavičkami a odpadkovým košem. Celá plocha byla
doplněna výsadbou smíšených skupin okrasných keřů a travin a osetím plochy travním
semenem. Realizace projektu zkvalitnila přístup pro návštěvníky jídelny a zvýšila atraktivitu
jejího okolí.

Obr. Zeleň a nové odpočívadlo u školní jídelny v Kojetíně

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


R EKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

V OKOLÍ KUL TURNÍHO DOMU

Žadatel:

OBEC STŘÍBRNICE

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

260.881,- Kč

Výše dotace:

194.043,- Kč

Datum žádosti o platbu:

23. 10. 2013

Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníků v okolí kulturního domu v obci Stříbrnice,
které byly již v nevyhovujícím stavu a omezovaly především starší obyvatele ve využívání
služeb nacházejících se v blízkém okolí. Při rekonstrukci byly původní chodníky a vjezdy
odstraněny a nahrazeny novými obrubníky a zámkovou dlažbou, kdy celková délka
rekonstruovaného chodníku je asi 119 metrů. V rámci projektu byl také vybudován
bezbariérový nájezd do obecního úřadu a současně došlo k výsadbě nové veřejné zeleně.
Rekonstrukce chodníků zvýšila bezpečnost při pohybu v okolí kulturního domu a přispěla
ke zvýšení ekologické a estetické části obce.

Obr. Pohled na kulturní dům s rekonstruovaným chodníkem ve Stříbrnicích

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


H ASIČSKÁ

ZBROJNICE

T ROUBKY –

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Žadatel:

OBEC TROUBKY

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

288.901,- Kč

Výše dotace:

168.672,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 1. 2014

Realizace projektu byla zaměřena na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice v obci Troubky,
konkrétně rekonstrukci 2. nadzemního podlaží, které je využíváno jako společenské prostory.
V rámci projektu došlo k výměně šestnácti kusů oken, včetně vnějších parapetů
z pozinkovaného plechu, výměně dvou vstupních dveří, k pokládce dlažby na chodbě včetně
obložení soklu a k osazení nových svítidel v počtu šesti kusů. Projekt tak přispěl ke snížení
výdajů na vytápění, ke zkvalitnění zázemí společenských prostor hasičské zbrojnice, které jsou
využívány pro vzdělávací akce členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, pro spolkové
aktivity jednotky a pro kulturně společenské akce obce.

Obr. Budova Hasičské zbrojnice Troubky

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


R EKONSTRUKCE

A PŘEMÍS TĚNÍ KŘÍŽE U

H ANÉ

Žadatel:

OBEC MĚROVICE NAD HANOU

Fiche:

7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

155.640,- Kč

Výše dotace:

121.805,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 7. 2014

Předmětem
projektu
bylo
restaurování kamenného kříže,
nacházejícího se na odlehlém
místě u řeky Hané a jeho
přemístění blíže k silnici a obci.
Restaurování
kříže
bylo
potřebné zejména z důvodu
poškození vlivem času a také
díky vandalismu. Kříž byl
nejprve rozebrán a převezen po
jednotlivých
částech
do
specializované dílny, kde došlo
k jejich očištění. Následně došlo
k vyspravení, případně doplnění
poškozených a chybějících částí.
Restaurovaný kříž byl usazen na
nový betonový základ, který byl
vybudován o 400 metrů blíž k
obci. Po sestavení došlo
k přespárování dělících spár a
hydrofobizaci kamene, tak aby
lépe odolával povětrnostním
vlivům. Realizací projektu tak
došlo k zachování památky
místního významu.
Obr. Restaurovaný kamenný kříž Měrovice n/H

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


N ÁKUP

SPORTOVNÍHO

P IONÝRSKOU

SKUPINU

A

T ÁBOROVÉHO

VYBAVENÍ

P RO

K OJETÍN

Žadatel:

PIONÝR, Z. S. – PIONÝRSKÁ SKUPINA KOJETÍN

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

129.403,- Kč

Výše dotace:

116.462,- Kč

Datum žádosti o platbu:

23. 10. 2013

Projekt byl zaměřen na nákup sportovního a táborového vybavení, kdy hlavním cílem bylo
nahradit již dosluhující vybavení. Pořízeno bylo deset nových stanových celt a jeden velký stan
z kvalitního nepromokavého materiálu, sloužící jako klubovna pro hraní her v případě
nepříznivého počasí. Do zázemí kuchyně byly dále zakoupeny dva nové kuchyňské pracovní
stoly, jeden zásuvkový díl a jedna spodní skříň, to vše i s pracovní deskou. Pro zatraktivnění
volnočasových aktivit dětí byly pořízeny tři turistické GPS navigace, které jsou jednoduché
na obsluhu, jež zvládnou i menší děti. Veškeré pořízené vybavení je využíváno zejména
při pořádání letních táborů pro děti. Realizace projektu zlepšila vybavenost a atraktivnost
volnočasových a mimoškolních aktivit pro děti.

Obr. Pohled na upravený interiér zázemí Pionýrské skupiny Kojetín

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


V YBAVENÍ

ODDÍLU RYCHLOSTNÍ KANOISTIK Y

Žadatel:

KANOISTIKA KOJETÍN

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

150.040,- Kč

Výše dotace:

108.000,- Kč

Datum žádosti o platbu:

11. 9. 2013

Předmětem projektu bylo pořízení přívěsného brzděného vozíku pro přepravu lodí na závody a
soustředění v rychlostní kanoistice. Šlo o speciální přestavbu přívěsného vozíku pro 14 lodí
v průměrné délce lodí 5 metrů. Vozík umožňuje přepravit také technické zázemí pro pobyt na
závodišti (lavice, stoly, stan a jiné příslušenství), je určen k tažení za osobním automobilem a
jeho celková nosnost je tisíc kilogramů. Pořízením vozíku se zkvalitnila doprava na závody,
zvýšila kapacita přepravy a také její bezpečnost. Realizace projektu napomohla k technickému
zabezpečení oddílu kanoistiky v Kojetíně.

Obr. Přívěsný brzděný vozík Kanoistiky Kojetín

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


R EKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE H USOVA
/ SYNAGOGY / - 1. ETAPA – OBNOVENÍ MODLITEBNY
Žadatel:

SBORU

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
HUSITSKÉ V KOJETÍNĚ

Fiche:

7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

554.675,- Kč

Výše dotace:

499.207,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 1. 2014

Projekt řešil rekonstrukci elektroinstalace synagogy Husova sboru v Kojetíně, která byla již
v havarijním stavu. V rámci projektu došlo k osazení hlavního rozvaděče v přízemí, vedlejšího
rozvaděče v patře a dalšího v prostorách modlitebny a provedení propojovacích silnoproudých
rozvodů mezi rozvaděči. Zřízeno bylo nové osvětlení, zásuvkové obvody a došlo k osazení
topných těles s regulací. Truhlářské práce pak zahrnovali: dodávku a montáž nových oken a
dělící stěny v modlitebně, dodávku a montáž nových dveří na schodišti, opravu stávajících
vnitřních dveří a oken v modlitebně, doplnění zasklení vnitřního okna v přípravně a dodávka a
montáž schůdků na půdu. V rámci tesařských prací pak byly vyspraveny stávající dřevěné
podlahy, na ně byla položena podlaha z OSB desek a na povrch byla položena krytina z PVC
se vzorem dřevěné podlahy. Závěrem došlo ke kompletní výmalbě opravených prostor.
Modlitebnu po rekonstrukci lze plně využívat k duchovním, kulturním i k dalším aktivitám
(pravidelné prohlídky, malé hudební koncerty, přednášky). Realizací projektu došlo k obnovení
kulturního dědictví venkova.

Obr. Modlitebna Husova sboru v Kojetíně

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


R EKONSTRUKCE –

VÝMĚNA

OKEN

OBECNÍHO

ÚŘADU

A

VSTUPNÍCH DVEŘÍ MATE ŘSKÉ ŠKOLY
Žadatel:

OBEC KŘENOVICE

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

165.792,- Kč

Výše dotace:

115.941,- Kč

Datum žádosti o platbu:

13. 12. 2013

Realizací tohoto projektu došlo nejprve k výměně starých netěsnících oken v budově obecního
úřadu, které již nebylo možné otvírat, a nesplňovala nároky na únik tepla. V budově Mateřské
školy se nacházeli dvoje vstupní dveře, které již netěsnily, nedovíraly a nesplňovaly základní
podmínky bezpečnosti pro zdejší žáky. U obou budov byla provedena demontáž výplní, rámy
byly rozříznuty a demontovány z okenních špalet a nahrazeny novými. V případě obecního
úřadu byla pořízena nová plastová okna v počtu 5 kusů a v budově mateřské školy byly
zabudovány nové dvoukřídlé dveře z hliníkového profilu s bezpečnostním kováním,
elektronickým zámkem a videotelefonem s barevnou kamerou. Realizací projektu došlo ke
snížení spotřeby energie na vytápění budov, snížení zvukové propustnosti a zvýšení
bezpečnosti objektů, především bezpečnosti dětí.

Obr. Pohled na nová plastová okna budovy obecního úřadu v Křenovicích

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


MODERNIZACE A ROZVOJ FIRMY MILAN ŠŤASTNÍK

Žadatel:

MILAN ŠŤASTNÍK

Fiche:

4 – Podpora podnikání v regionu

Celkové náklady projektu:

135.559,- Kč

Výše dotace:

67.200,- Kč

Datum žádosti o platbu:

1. 11. 2013

Projekt řešil obnovu a rozšíření technického vybavení firmy Milan Šťastník, která má sídlo
v Kojetíně. V rámci projektu byly zakoupeny 2 kombinovaná kladiva, sloužící k vysekávání,
vrtání a bourání v cihlových a betonových konstrukcích, jedním z kladiv je možno vrtat také do
kovu a dřeva. Pro jednodušší a kvalitnější vysekávání drážek do cihlových a betonových
konstrukcí byla zakoupena drážkovačka, včetně vysavače nutného k odsávání. Žadatel dále
zakoupil úhlovou brusku k řezání a broušení kovových konstrukcí a aku vrtačku k vrtání a
řezání závitů do kovu a drobné vrtání s příklepem do cihlových konstrukcí. V rámci projektu
byl pořízen také nový mobilní úložný systém pro uložení a přepravu nového nářadí. Realizací
projektu došlo k rozvoji a modernizaci firmy a ke zvýšení její konkurenceschopnosti.

Obr. Nové nářadí pro firmu Milana Šťastníka z Kojetína

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


O BNOVA

KAPLIČKY V

P OPŮVKÁCH

Žadatel:

MĚSTO KOJETÍN

Fiche:

7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

405.697,- Kč

Výše dotace:

302.539,- Kč

Datum žádosti o platbu:

13. 12. 2013

Předmětem projektu byla rekonstrukce kapličky v Kojetíně, místní části Popůvky. Jedná se
o historickou budovu, která slouží jako objekt pro konání duchovních obřadů. V rámci projektu
byla řešena viditelná vlhkost na vnějších i vnitřních stěnách objektu a proto byla provedena
jejich oprava metodou horizontální izolační clony zdiva a byly obnoveny veškeré vnitřní
i vnější omítky. Sanační omítka byla provedena v interiéru i exteriéru a vnější omítky byly
povrchově upraveny vápenocementovou omítkou. Také bylo vyměněno stávající drenážní
potrubí kolem objektu kaple, včetně napojení do kanalizace. Díky realizaci projektu došlo
k zachování kulturní památky.

Obr. Interiér kapličky v Popůvkách

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


O PRAVY

V DOMĚ

S V . J OSEFA – C ENTRUM

DENNÍCH SLUŽE B ,

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Žadatel:

NADAČNÍ FOND JOSEFY A MARIE MILDNEROVÝCH,
FARÁŘE

FRANTIŠKA

FUČÍKA

A

KRANTIŠKY

BÍBROVÉ
Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

278.069,- Kč

Výše dotace:

249.300,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 9. 2014

Realizací projektu došlo k opravě prostor v Domě Sv. Josefa, které v současnosti slouží centru
denních služeb a v budoucnu by zde mohly být zřízeny ještě odlehčovací služby. Konkrétně se
jednalo o nákup 22 kusů plastových oken, včetně vnitřních žaluzií a parapetů a do prostor
jídelny byly pořízeny dvě výdejní okna v jednom rámu. Zakoupena byla také prosklená stěna
oddělující zádveří od chodby, sestávající z plastových dvoukřídlích dveří opatřených
bezpečnostním únikovým kováním. Do vnitřních prostor byly zakoupeny další čtyři dřevěné
dveře, včetně tří zárubní a jedny dřevěné dveře se zárubní s protipožární odolností určené ke
vstupu na půdu objektu. V rámci projektu byly dále zakoupeny dva elektrické ohřívače vody,
22 kusů zářivkových svítidel, čtyři nouzová světla a šest nočních svítidel s čidly pohybu.
V rámci projektu byla pořízena také PVC podlaha do některých místností.

Obr. Pohled na nová plastová okna na Domě Sv. Josefa

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


Z ÁVLAHA

FOTBALOVÉHO H ŘIŠTĚ

Žadatel:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TOVAČOV

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

289.044,- Kč

Výše dotace:

248.577,- Kč

Datum žádosti o platbu:

23. 10. 2013

Předmětem projektu bylo vybudování automatické závlahy na fotbalovém hřišti v Tovačově,
čímž došlo k podstatnému zkvalitnění travnatého povrchu pro míčové hry. Automatická
závlaha byla řešena postřikovači, které jsou napájeny vodou ze studny. Potrubí bylo uloženo
v zemi v hloubce 50 centimetrů společně s kabely. Podzemní část postřikovačů byla zasypána
štěrkem a v klidu je nivelita postřikovačů zároveň s úrovní terénu. Celkem bylo na hřišti
umístěno deset půlkruhových jednotek a tři celokruhové a rozmístění bylo navrženo tak, aby se
úseky vzájemně překrývaly. K ovládání jednotlivých postřikovačů slouží řídící jednotka, která
umožňuje řízení postřikovačů v různých variantách v závislosti na počasí a provozu hřiště.

Obr. Postřikovač na hřišti v Tovačově

9. VÝZVA (18. KOLO PRV) – rok 2013


S TAVEBNÍ

ÚPRAVY FARY V

T OVAČOVĚ –

ZATEPLENÍ VERANDY

Žadatel:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TOVAČOV

Fiche:

7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

126.672,- Kč

Výše dotace:

89.535,- Kč

Datum žádosti o platbu:

16. 12. 2013

Podstatou tohoto projektu byly stavební práce vedoucí k zateplení stávající dřevěné verandy
situované do dvorní části objektu fary v Tovačově v druhém nadzemním podlaží. Vzhledem
k památkové ochraně objektu bylo nutné zachovat venkovní stav a nahrazeny mohly být pouze
výplně otvorů. Venkovní dřevěný plášť verandy byl tedy zachován, opraveny byly všechny
dřevěné prvky, nový nátěr byl proveden opět v odstínu střední okr a výplně otvorů byly
provedeny ze dřeva s výplní z izolačního dvojskla. K zateplení verandy byla osazena nová
okna, ať už fixní nebo jedno otvíravé okno. Na vnitřní povrch byl použit obklad ze smrkových
palubek, natřených bílou matnou zasakující lazurou. Opraven byl samozřejmě také strop,
doplněním stávajících nosníků, mezi které byly vloženy dvě vrstvy tepelněizolačních rohoží.
Zespodu byla natažena parozábrana a podhled byl dokončen opět palubkami, natřenými bílou
lazurou. Opravou verandy došlo k obnově a zachování kulturní památky.

Obr. Veranda na tovačovské faře

10. VÝZVA (19. KOLO PRV) – rok 2013


R EKONSTRUKCE

CHODNÍKŮ A VJEZDŮ DO DOMŮ U O BECNÍHO

ÚŘADU
Žadatel:

OBEC MĚROVICE NAD HANOU

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

510.523,- Kč

Výše dotace:

379.728,- Kč

Datum žádosti o platbu:

30. 9. 2014

Předmětem projektu byla
rekonstrukce chodníků a
vjezdů v části obce Měrovice
nad Hanou v celkové délce
113 metrů. Po odstranění
starého
chodníku
bylo
v rámci rekonstrukce nejprve
vyměněno původní trubní
vedení, sloužící k odvedení
dešťové vody do kanalizace,
kdy tato akce nebyla součástí
projektu a následně byly
položeny nové obrubníky a
zámková
dlažba.
S rekonstrukcí chodníku byly
rekonstruovány také vjezdy
k jednotlivým domům. Na
vybraných místech byla dále
vysazena nová zeleň stávající
z pěti kusů keřů, kdy dalších
asi osmdesát keřů bylo
pořízeno z jiných finančních
zdrojů, a zbylá plocha byla
osazena trávou.

Obr. Zrekonstruovaný chodník u hlavní cesty v Měrovicích n/H

10. VÝZVA (19. KOLO PRV) – rok 2013


V

R ESTAUROVÁNÍ ,

OBNOVA

DVEŘÍ

A

OKEN

KOSTELA

L OBODICÍCH

Žadatel:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOBODICE

Fiche:

7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Celkové náklady projektu:

162.303,- Kč

Výše dotace:

146.072,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 6. 2014

Během realizace projektu došlo k výměně dveří a oken farního kostela Neposkvrněného Početí
Panny Marie, který je cennou barokní stavbou z roku 1771 a tvoří dominantu obce Lobodice.
Původní dveře i okna byly v naprosto nevyhovujícím stavu, zpuchřelé, prahy i zárubně uhnilé
a rozpadající se a neplnily tak svou funkci. Členové místního hasičského sboru spolu s farníky
provedli zdarma demontáž starých oken i dveří a vybraná firma zhotovila nové, včetně
zachování dohodnutých řezbářských prvků. Konkrétně byly vyměněny tři boční dveře kostela
z masivu s bezpečnostními zámky a tři dřevěná oblouková okna, včetně slunolamů, tedy
dřevěných lamelových žaluzií. Součástí projektu byly samozřejmě také související stavební
práce, jako je začištění omítek, oplechování parapetů a nátěry truhlářských výrobků.

Obr. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Lobodicích

10. VÝZVA (19. KOLO PRV) – rok 2013


Z PEVNĚNÍ

PŘÍJEZDOVÉHO VJEZDU K POŽÁRNÍ ZBROJNICI A

ZHOTOVENÍ VĚŽE K SUŠ ENÍ POŽÁRNÍCH HADIC
Žadatel:

OBEC OBĚDKOVICE

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

221.505,- Kč

Výše dotace:

160.252,- Kč

Datum žádosti o platbu:

24. 6. 2014

V rámci projektu byl zpevněn vjezd k požární zbrojnici a postavena sušící věž na požární
hadice. Původní vjezd byl nezpevněný, částečně vysypaný asfaltovou drtí a nesourodým
materiálem. Nově byl vjezd vydlážděn odpovídající dlažbou a byla tak zajištěna nejen
bezpečnější sjízdnost k objektu, ale také lepší údržba v zimních měsících. V objektu požární
zbrojnice byla v rámci projektu postavena také věž na sušení požárních hadic. Věž byla
vybudována ve výšce 3 metry nad zemí, kdy došlo k vybourání otvoru ve stropu, a na půdě
objektu byl zhotoven roznášecí betonový věnec, na který byla umístěna trámová konstrukce.
Součástí sušící věže je také navíjecí mechanismus s příslušenstvím.

Obr. Požární zbrojnice Obědkovice

10. VÝZVA (19. KOLO PRV) – rok 2013


R EVITALIZACE

HŘBITOVA V

T ROUBKÁCH – II.

ETAPA

Žadatel:

OBEC TROUBKY

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

275.478,- Kč

Výše dotace:

159.367,- Kč

Datum žádosti o platbu:

11. 8. 2014

Předmětem projektu byla obnova a výměna dlažby části chodníků v areálu hřbitova
a zpracování studie obnovy veřejné zeleně v areálu hřbitova a přilehlém okolí, konkrétně
u smuteční síně, podél hřbitovních zdí a za hřbitovem. Vzhledem ke skutečnosti, že původní
chodníky byly na mnoha místech poškozené a rozpadaly se, ať už vlivem času nebo následkem
povodní, jejich údržba byla velmi problematická zejména v zimním období a chůze po nich
byla nebezpečná zejména pro starší lidi, kteří tvoří nejčastější návštěvníky hřbitova. Staré
chodníky tedy byly odstraněny a po položení obrubníků byly nově vydlážděny zámkovou
dlažbou. Součástí projektu bylo také vypracován studie obnovy zeleně, která zmapovala
stávající výsadbu v areálu hřbitova a přilehlém okolí, zhodnotila funkčnost, estetičnost
a zdravotní stav jednotlivých dřevin a navrhla novou výsadbu a další úpravy v dané lokalitě.

Obr. Část obnoveného chodníku na hřbitově v Troubkách

10. VÝZVA (19. KOLO PRV) – rok 2013


O PRAVA

MÁRNICE A HŘBI TOVNÍ ZDI

Žadatel:

OBEC POLKOVICE

Fiche:

2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

Celkové náklady projektu:

337.282,- Kč

Výše dotace:

246.789,- Kč

Datum žádosti o platbu:

14. 10. 2014

Během realizace tohoto projektu došlo k opravě márnice a přední a jedné boční zdi hřbitova
v Polkovicích, který pochází z roku 1908 – 1909, kdy byl postaven místní kostel. Oprava zdi
márnice spočívala v odstranění nejpoškozenějších částí původní omítky a vytvoření nové
omítky v těchto místech. Závěrem byla celá budova natřena fasádní barvou, zajišťující ochranu
proti vnějším vlivům. U boční hřbitovní zdi, která z vnitřní strany nebyla nikdy omítnuta, bylo
nutné z důvodu vydrolení cihel její ošetření a stabilizace povrchu. Nad základy zdi byly
instalovány omítkové difuzní lišty, zabraňující prolínání vody do nové omítky. Po oškrábání
nečistot a zvětralin byla zeď nově omítnuta. Přední hřbitovní zeď byla očištěna, penetrována a
omítnuta sanační omítkou. Následoval nátěr fasádní barvou, zabraňující působení
povětrnostních vlivů. Opraveny byly také plotová pole a vstupní brána, včetně nátěrů. Na dvou
hlavních sloupech bylo nutné zhotovit šablony původních reliéfů, které byly posléze znovu
vyrobeny a instalovány na sloupy.

Obr. Pohled na márnici a hřbitovní zeď v Polkovicích

11. VÝZVA (20. KOLO PRV) – rok 2014

P OŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝ CH ,
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI K ŘENOVICE
Žadatel:

OBEC KŘENOVICE

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

123.890,- Kč

Výše dotace:

92.149,- Kč

Datum žádosti o platbu:

27. 08. 2014

Vzhledem ke skutečnosti, že se v obci Křenovice nachází šest organizací, či spolků, které se
aktivně podílejí na kulturním životě v obci, rozhodla se obec pořídit v rámci dotace materiální
vybavení pro pořádání různých společenských, kulturních a sportovních akcí. Jednalo se o
pořízení párty stanů a setů lavic a stolů do vlastnictví obce pro pořádání akcí obce samotné, ale
také pro bezplatné zapůjčení pro kteroukoliv z organizací působící na území obce. Všechny
pořádané akce jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro děti a mládež. Celkově byly
zakoupeny dva velké párty stany a patnáct setů lavic a stolů, tzv. pivní sety.

Obr. Pořádání společenské akce s party stany a sety v Křenovicích

11. VÝZVA (20. KOLO PRV) – rok 2014

R EKONSTRUKCE
FOTBALOVÉ TRIBUNY

NÁTĚRU

KONSTRUKCE

A

PODHLEDU

Žadatel:

TJ HANÁ MĚROVICE

Fiche:

5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby

Celkové náklady projektu:

116.503,- Kč

Výše dotace:

104.850,- Kč

Datum žádosti o platbu:

24. 10. 2014

Předmětem projektu byla rekonstrukce nátěru tribuny na fotbalovém hřišti v Měrovicích nad
Hanou. Zastřešená kovová tribuna pochází z roku 1980 a její podhled nikdy nebyl natřen
žádným nátěrem a nátěr konstrukce tribuny byl značně degradován nebo zcela chyběl. Před
aplikací nátěrových hmot byla tedy důležitá důkladná předúprava povrchů sestávající
z odstranění všech nečistot, nesoudržných součástí původního nátěru a korozních produktů
konstrukce a spodního podhledu tribuny. S ohledem na účinnost a trvanlivost nátěrů byly
použity dvousložkové polyuretanové barvy, které mají vysokou životnost, a to až 10 let.

Obr. Pohled Na fotbalovou tribunu v Měrovicích nad Hanou

Tab. Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007-2013
VÝŠE
ZPŮSOBILÝCH
VÝDAJŮ

VÝŠE
PROPLACENÉ
DOTACE

III.2.1.1.

178 200,00

178 200,00

30.8.2010

2

III.2.1.1.

286 200,00

286 066,00

24.9.2010

1

2

III.2.1.1.

164 700,00

164 700,00

25.8.2010

Obec Ivaň

1

2

III.2.1.1.

438 307,00

438 307,00

18.8.2010

09/008/41200/137/001811

Obec Oplocany

1

2

III.2.1.1.

184 500,00

184 500,00

23.8.2010

Projekt krajinné výsadby v části
obce Polkovice

09/008/41200/137/001802

Obec Polkovice

1

2

III.2.1.1.

332 100,00

332 100,00

30.7.2010

Obnova veřejného prostranství v
obci Stříbrnice.

09/008/41200/137/001798

Obec Stříbrnice

1

2

III.2.1.1.

199 800,00

199 800,00

30.8.2010

Obnova veřejného prostranství v
obci Uhřičice

09/008/41200/137/001786

Obec Uhřičice

1

2

III.2.1.1.

165 600,00

165 600,00

30.7.2010

Okrasná výsadba v části obce
Záříčí

09/008/41200/137/001783

Obec Záříčí

1

2

III.2.1.1.

246 600,00

246 600,00

30.8.2010

Obnova prostranství před poštou
v obci Troubky

09/008/41200/137/001794

Obec Troubky

1

2

III.2.1.1.

308 700,00

257 914,00

27.10.2010

Projekt okrasné výsadby druhé
části ulice Sv. Čecha v Kojetíně

10/009/41200/137/000058

Město Kojetín

2

2

III.2.1.1.

253 950,00

247 111,00

27.10.2010

Rekonstrukce budovy sokolovny
v Obědkovicích

10/009/41200/137/000055

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL OBĚDKOVICE

2

5

III.2.1.2.

516 240,00

515 103,00

1.8.2011

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

PŘÍJEMCE

ČÍSLO
VÝZVY

FICHE

ČÍSLO
OPATŘENÍ

Zeleň v obci Měrovice nad
Hanou.

09/008/41200/137/001822

Obec Měrovice nad Hanou

1

2

Obnova veřejného prostranství v
obci Lobodice

09/008/41200/137/001828

Obec Lobodice

1

Obnova zeleně v obci Křenovice

09/008/41200/137/001835

Obec Křenovice

Obnova veřejného prostranství v
obci Ivaň

09/008/41200/137/001814

Obnova zeleně a mobiliáře v obci
Oplocany

NÁZEV PROJEKTU

PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O
PROPLACENÍ

ZO ČZS Tovačov - vybavení
klubovny

10/009/41200/137/000053

ZO ČZS Tovačov

2

5

III.2.1.2.

98 325,00

94 419,00

26.10.2010

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Oplocanech

10/009/41200/137/000059

SH ČMS - SDH Oplocany

2

5

III.2.1.2.

327 240,00

327 240,00

22.12.2010

Stavební úpravy šaten na hřišti
kopané TJ Sokol

10/009/41200/137/000056

Tělovýchovná jednota
Sokol Tovačov, z.s.

2

5

III.2.1.2.

299 700,00

293 405,00

16.12.2010

Projekt okrasné výsadby v části
města Tovačova
REKOSTRUKCE STÁJE PRO
VÝKRM PRASAT FARMA
KOJETÍN

10/009/41200/137/000048

Město Tovačov

2

2

III.2.1.1.

200 250,00

200 250,00

30.11.2010

10/010/41200/137/001621

Agro - družstvo MORAVA

3

1

I.1.1.1.

240 000,00

240 000,00

15.12.2010

Obnova zastávky autobusové
dopravy

10/011/41200/137/002276

Obec Lobodice

4

2

III.2.1.1.

299 700,00

299 700,00

24.8.2011

Obec Oplocany - vybavení
kulturního centra obce

10/011/41200/137/002278

Obec Oplocany

4

5

III.2.1.2.

135 000,00

135 000,00

30.5.2011

Zkvalitnění zázemí sportovního
areálu TJ Slavoj Kojetín
Výstavba dětského sportoviště a
výsadba zeleně v areálu farmy
Polkovice

10/011/41200/137/002334

Fotbalový klub Slavoj
Kojetín - Kovalovice

4

5

III.2.1.2.

220 500,00

203 202,00

29.7.2011

11/012/41200/137/000011

JOSEF HLAVINKA

5

3

III.1.3.

499 800,00

481 800,00

29.11.2011

Nákup technologie - linka na
výrobu pelet

11/012/41200/137/000012

MILOSLAV HALENKA

5

1

I.1.1.1.

96 000,00

95 124,00

12.10.2011

Rekonstrukce střechy na objektu
šaten T.J. Sokol Troubky

11/012/41200/137/000013

FK Troubky, z.s.

5

5

III.2.1.2.

376 200,00

373 500,00

29.12.2011

Rekonstrukce seníku na sklad
obilovin, olejnin a ostatních
komodit

11/012/41200/137/000014

LIBOR ŠEBESTA

5

1

I.1.1.1.

800 000,00

800 000,00

31.7.2013

Rekonstrukce kostela svaté
Markéty v Troubkách

11/013/41200/137/000889

Římskokatolická farnost
Troubky

6

7

III.2.2.

432 990,00

422 409,00

25.10.2012

Modernizace myslivecké střelnice
v Kojetíně

12/015/41200/137/000465

Myslivecký spolek Morava
Kojetín

7

5

III.2.1.2.

286 200,00

284 194,00

25.10.2012

Pořízení hasičské výstroje

12/015/41200/137/000471

SH ČMS - SDH Kojetín

7

5

III.2.1.2.

108 000,00

108 000,00

25.10.2012

Vybavení sportovně volnočasových a kulturně vzdělávacích center v obci
Polkovice

12/015/41200/137/000469

Obec Polkovice

7

5

III.2.1.2.

197 100,00

197 100,00

9.10.2013

Restaurování soch sv. Anny a sv.
Václava v Kojetíně

12/015/41200/137/000462

Město Kojetín

7

7

III.2.2.

263 700,00

182 700,00

23.11.2012

Zpracovna včelích produktů
Polkovice

12/016/41200/137/001400

PETR INDRÁK

8

1

I.1.1.1.

362 400,00

362 400,00

1.7.2013

Nákup stranového mulčovače

12/016/41200/137/001297

LIBOR ŠEBESTA

8

1

I.1.1.1.

135 000,00

135 000,00

26.4.2013

Nákup teleskopického kolového
manipulátoru

12/016/41200/137/001299

JAROSLAV MINAŘÍK

8

1

I.1.1.1.

480 000,00

480 000,00

27.5.2013

Obnova chodníku - místní část
Pazderna

12/016/41200/137/001315

Obec Obědkovice

8

2

III.2.1.1.

92 250,00

92 250,00

17.7.2013

Územní plán Oplocany

12/016/41200/137/001394

Obec Oplocany

8

2

III.2.1.1.

162 000,00

160 861,00

27.11.2014

Rekonstrukce okolí školní jídelny
na Hanusíkové ulici v Kojetíně

12/016/41200/137/001328

Město Kojetín

8

2

III.2.1.1.

379 914,00

201 886,00

13.11.2014

Rekonstrukce chodníků a vjezdů
před budovou základní školy a
přilehlými domy

12/016/41200/137/001401

Obec Měrovice nad Hanou

8

2

III.2.1.1.

172 800,00

172 800,00

28.11.2013

Rekonstrukce chodníků v okolí
kulturního domu

13/018/41200/137/000900

Obec Stříbrnice

9

2

III.2.1.1.

215 604,00

194 043,00

23.10.2013

Rekonstrukce a přemístění kříže u
Hané

13/018/41200/137/000924

Obec Měrovice nad Hanou

9

7

III.2.2.

122 551,00

121 805,00

30.7.2014

Modernizace a rozvoj firmy
Milan Šťastník

13/018/41200/137/000902

MILAN ŠŤASTNÍK

9

4

III.1.2.

67 200,00

67 200,00

1.11.2013

Hasičská zbrojnice Troubky stavební úpravy

13/018/41200/137/000914

Obec Troubky

9

5

III.2.1.2.

168 672,00

168 672,00

27.1.2014

Obnova kapličky v Popůvkách

13/018/41200/137/000926

Město Kojetín

9

7

III.2.2.

308 303,00

302 539,00

13.12.2013

Závlaha fotbalového hřiště

13/018/41200/137/000906

Tělovýchovná jednota
Sokol Tovačov, z.s.

9

5

III.2.1.2.

248 577,00

248 577,00

23.10.2013

Vybavení oddílu rychlostní
kanoistiky

13/018/41200/137/000908

KANOISTIKA KOJETÍN

9

5

III.2.1.2.

108 000,00

108 000,00

11.9.2013

Stavební úpravy fary v Tovačově
- zateplení verandy

13/018/41200/137/000919

Římskokatolická farnost
Tovačov

9

7

III.2.2.

114 039,00

89 535,00

16.12.2013

13/018/41200/137/000917

Obec Křenovice

9

5

III.2.1.2.

115 941,00

115 941,00

13.12.2013

13/018/41200/137/000927

Náboženská obec Církve
československé husitské

9

7

III.2.2.

499 328,00

499 207,00

27.1.2014

13/018/41200/137/000904

Nadační fond Josefy a
Marie Mildnerových

9

5

III.2.1.2.

249 300,00

249 300,00

30.9.2014

13/018/41200/137/000910

Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Kojetín

9

5

III.2.1.2.

119 673,00

116 462,00

23.10.2013

Revitalizace hřbitova v
Troubkách - II. etapa

13/019/41200/137/002289

Obec Troubky

10

2

III.2.1.1.

195 821,00

159 367,00

11.8.2014

Restaurování, obnova dveří a
oken kostela v Lobodicích

13/019/41200/137/002292

Římskokatolická farnost
Lobodice

10

7

III.2.2.

153 611,00

146 072,00

27.6.2014

Rekonstrukce chodníků a vjezdů
do domů u Obecního úřadu

13/019/41200/137/002296

Obec Měrovice nad Hanou

10

2

III.2.1.1.

440 227,00

379 728,00

30.9.2014

Oprava márnice a hřbitovní zdi

13/019/41200/137/002288

Obec Polkovice

10

2

III.2.1.1.

246 789,00

246 789,00

14.10.2014

Zpevnění příjezdového vjezdu k
požární zbrojnici a zhotovení
věže k sušení požárních hadic

13/019/41200/137/002287

Obec Obědkovice

10

2

III.2.1.1.

160 252,00

160 252,00

24.6.2014

Rekonstrukce nátěru konstrukce a
podhledu fotbalové tribuny

14/020/41200/137/000195

Tělovýchovná jednota Haná
Měrovice, z.s.

11

5

III.2.1.1.

104 850,00

104 850,00

24.10.2014

Rekonstrukce - výměna oken
obecního úřadu a vstupních dveří
mateřské školy
Rekonstrukce elektroinstalace
Husova sboru /synogogy/ - 1.
Etapa - Obnovení Modlitebny
Opravy v domě Sv. Josefa Centrum denních služeb, rozvoj
azkvalitnění poskytovaných
služeb
Nákup sportovního a táborového
vybavení pro Pionýrskou skupinu
Kojetín

Pořízení vybavení pro pořádání
společenských, kulturních a
sportovních akcí v obci
Křenovice
SOUČTY:

14/020/41200/137/000177
55 PROJEKTŮ

Obec Křenovice

11

2

III.2.1.2.

92 716,00

92 149,00

14 269 020,00

13 129 729,00

27.8.2014

MAS STŘEDNÍ HANÁ, O.P.S.
MASARYKOVO NÁM. 20, 752 01 KOJETÍN
TEL.: 725 889 593,
E-MAIL: MANAZER@MASSTREDNIHANA.CZ
WWW.MASSTREDNIHANA.CZ

