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Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť  

a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory 

realizovaném v rámci POV 2020, DT 7 
 

Obec 
Předmět akce (parametr – ks, m2, 

druh vybavení…) 
Parcela č. 

Předpokládané 

celkové 

náklady 

Předpokládaná 

výše příspěvku 

Rokytno Obnova stávajícího zchátralého 

oplocení hřiště v místní části 

Bohumileč, cca 1200 m2 

36/10, k.ú. 

Bohumileč 

120 000 84 000 

Podůlšany Oprava vnitřního zázemí pro 

dětské hřiště a pořízení 

vnitřního vybavení pro vnitřní 

aktivity. 

Předmět opravy: 

- oprava rozvodů elektřiny, 

vody, odpadu. 

- oprava vnitřních omítek 

(štukování, výmalba) - 80 m2 

- podlaha - obnova povrchu - 30 

m2 

- nové vchodové dveře 

- pořízení kamen + úprava 

povrchu pod kamny a jejich 

zabezpečení (mříže) 

- pořízení sportovního vybavení 

do zázemí 

st. 69, k.ú. 

Podůlšany 

120 000 84 000 

Újezd u 

Sezemic 

Obnova dětského hřiště - úprava 

doskokové plochy z atrakcí 

(10x10 m) – změna travnaté 

plochy na propustnou plochu 

z kačírku; výsadba živého plotu 

(70 m) okolo stávajícího 

pletivového oplocení směrem 

k silnici a místní komunikaci a 

výsadba zeleně na dětském 

hřišti.  

428/8, k.ú. 

Újezd u 

Sezemic 

90 000 63 000 

Spojil Obnova travnatých ploch, 

obnova pískoviště s možností 

zakrytí (cca 12 m2), pořízení a 

instalace dětských herních 

prvků pro nejmenší 

157/50, 

157/52, 

k.ú. Spojil 

113 000 79 000 

Němčice 1) Dětské hřiště V Rybníku - 

oprava stávajícího dětského 

domečku o rozměru 6 m2; 

30/1, 

236/6, k.ú. 

Němčice 

71 500 

 

50 000 
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oprava stávajícího pískoviště o 

rozměrech 16 m2;  

2) Víceúčelové hřiště Na Pašti - 

oprava stávající dvojhoupačky o 

rozměru 6 m2 

nad Labem 

Celkem 514 500 Kč 360 000 Kč 

 

Poznámka: Pořadí projektů je stanoveno: 

- v první řadě dle toho, zda se obec již účastnila realizace projektu Obnova sportovišť v Regionu 

Kunětické hory (realizováno v roce 2018) či projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické 

hory II. (realizováno v roce 2019), přičemž upřednostněny jsou obce, které se těchto projektů 

neúčastnily,  

- v druhé řadě je pořadí stanoveno dle času, kdy obec písemně vyjádřila závazný zájem o příspěvek, 

přičemž upřednostněny jsou obce, které vyjádřily zájem dříve.  

 

    ROZPOČET: 

Celkové min. náklady:  514 500,-Kč 

Druh nákladů:  neinvestice 

Z toho: 

Příspěvek obcím max. 70 % z celkových minimálních nákladů:  360 000,-Kč 

Min. spolufinancování obcemi 154 500,-Kč 

 

Podpořeny budou projekty uvedených obcí v závislosti na obdržené výši dotace z Pardubického 

kraje. Při výrazně nižší dotaci, než je očekávaná (viz sloupec Předpokládaná výše příspěvku), je 

možné, že MAS nepodpoří všechny projekty nebo je nepodpoří plnou výší uvedeného příspěvku, 

přičemž bude v podpoře postupovat dle jejich pořadí, avšak při dodržení min. výše příspěvku 

50 000 Kč. Z toho důvodu je možné, že uvedené částky rozpočtu se mohou změnit. 


