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PROJEKTY OBCÍ VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA
Vážení přátelé Východního Slovácka,
touto publikací si dovolujeme představit Vám úspěšné obecní projekty, které se podařilo
realizovat během posledních 5 let v obcích mikroregionu Východní Slovácko. Jedná se
o projekty z různých oblastí rozvoje obcí, např. budování občanské vybavenosti, obnovy
komunikací či zvelebování životního prostředí. Prezentované akce jsou jakýmsi průřezem
ze široké škály projektů, některé jsou investičně rozsáhlé, jiné spíše malé, ale zajímavé
z jiného důvodu. Cílem publikace je stručně prezentovat obsah samotných projektů, krátkou historii postupu přípravy, plánování a realizace a také přínosy projektů.
Mikroregion Východní Slovácko je dobrovolný svazek 6 obcí – Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz a Vlčnov, které se v r. 2005 rozhodly založit společnou
organizaci za účelem všestranného rozvoje a spolupráce členských obcí. Společně se zaměřujeme na rozvoj turistického ruchu, přeshraniční partnerství, ochranu životního prostředí, předávání zkušeností mezi mikroregiony a podporu společenského života a sportu.
Financování realizace projektů bylo zajištěno jak z vlastních rozpočtových zdrojů obcí,
tak i ze zdrojů dotačních. Dovolujeme si proto touto formou poděkovat zastupitelstvům
našich 6 obcí za stálou snahu rozvíjet své obce i za podporu společné práce mikroregionu při naplňování rozvojových projektů, které zvyšují životní úroveň mikroregionu a současně mají pozitivní dopad na životní prostředí či společenský život. Děkujeme také
všem poskytovatelům dotačních podpor z evropských i národních fondů.
Tato publikace vznikla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Hlavním cílem letošního projektu
s názvem „Spolupráce v mikroregionu Východní Slovácko“ je podpora přenosu zkušeností získaných při spolupráci jednotlivých obcí ve svazku obcí. Chceme ukázat konkrétní
možnosti společných aktivit, prezentovat příklady dobré praxe, inspirovat další partnerské mikroregiony a nabídnout jim spolupráci při výměně zkušeností. Jsme přesvědčeni,
že potenciál meziobecní spolupráce je velký, přitom ne vždy a všude je patřičně doceněný. Snad i tato publikace napomůže k jejímu většímu rozšíření a zavedení do běžné praxe
obecních samospráv.
S úctou
Milan Bauka 						Martin Gavenda
projektový manažer					
předseda svazku obcí

REKONSTRUKCE SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO
AREÁLU V BÁNOVĚ

BÁNOV

POPIS A CÍL:
V obci Bánov je provozována úplná základní škola, do které dojíždí i žáci z obcí Suchá
Loz, Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník. Škola bohužel neměla vhodné sportoviště, které
by odpovídalo současným požadavkům a trendům výuky tělesné výchovy, a proto bylo
hlavním cílem odstranění uvedeného nedostatku.
Cílovou skupinou jsou především žáci Základní školy Josefa Bublíka v Bánově, kteří byli
také iniciátory a spoluautory celého projektu. V neposlední řadě však objekt slouží i všem
občanům obce Bánov.
Sportovně rekreační areál poskytuje ZŠ kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy. Široké
veřejnosti pak umožňuje využití volného času pro zocelení těla i duše. V areálu probíhají
různé míčové hry jako např. košíková, tenis, fotbal apod. Těchto aktivit se zúčastňuje jak
mládež, tak i dříve narození. Hojně je využívána také tartanová dráha pro tvoření ne-li
světových, tak alespoň místních rekordů v běhu na krátké, ale i dlouhé tratě. Zkrátka areál
na výbornou plní cíle, pro které byl vybudován a uspokojil tak plně naše očekávání, která
jsme měli před realizací tohoto projektu.

Původní stav

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

říjen 2016–květen 2017

Výběrové řízení

srpen–září 2017

Žádost o dotaci

říjen 2017

Realizace projektu

říjen–prosinec 2017

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

5 000 000,-

4 014 285,-

9 014 285,-

4
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Bánov

Bánov

NOVOSTAVBA ZASTŘEŠENÍ
ČÁSTI KULTURNÍHO AREÁLU

BÁNOV

POPIS A CÍL:
Na pozemku sousedícím s multifunkční budovou pálenice byl vybudován nový kulturní
areál, který poskytne přístřeší a zázemí pro pořádání venkovních kulturních a společenských akcí bez omezení, i za nepříznivého počasí.
Realizací projektu byl zároveň vytvořen krytý prostor pro volnočasové aktivity a odpočinek občanů. Užitná plocha nového objektu zastřešení činí 423 m2. Provedená stavba zastřešení je přízemní objekt z dřevěného řeziva, pravidelného půdorysu ve tvaru písmene
„T“, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou tvořenou dřevěnou tesařskou vazbou
a plechovou profilovanou krytinou. Plocha pod zastřešením je zhotovena ze zámkové
betonové dlažby. Pod částí střechy je vybudováno sociální zařízení a objekt bufetu.
V areálu nyní probíhají různé kulturní akce jako např. Bánovské léto, gastro dny, setkání
obcí mikroregionu Východní Slovácko a mnoho dalších. Areál je využíván také pro různé
oslavy, jubilea a svatební obřady. Můžeme tedy směle říci, že záměr se podařil a dokonale plní své funkce, pro které byl vybudován.

Původní stav

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

březen–říjen 2018

Výběrové řízení

listopad-prosinec 2018

Žádost o dotaci

únor 2019

Realizace projektu

březen-září 2019

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Podpora obnovy a rozvoje venkova

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

2 394 000,-

1 026 000,-

3 420 807,-

6
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Bánov

Bánov

VÝSTAVBA CHODNÍKU
A OSVĚTLENÍ V OBCI BÁNOV

BÁNOV

POPIS A CÍL:
V rámci dotačního programu IROP jsme v naší obci realizovali výstavbu chodníků a veřejného osvětlení v místní části zvané Na Požárech. Chodník byl vybudován z kvalitní
betonové dlažby s bezpečnostními prvky. Pro osvětlení byla použita moderní a úsporná
LED svítidla, která zajistí bezpečné prostředí pro pohyb osob v obci podél místní komunikace v severní části obce nejen za denního světla, ale i v nočních hodinách a přispěje
k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy a občanské vybavenosti, a to nejen
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu bylo docíleno
zkvalitnění infrastruktury v obci pro pěší a snížení negativních dopadů motorové dopravy
na životní prostředí.
Hlavní aktivity: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků a místních komunikací
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů
pro chodce a míst pro přecházení, včetně instalace prvků zvyšujících bezpečnost silniční
a pěší dopravy.

Původní stav

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

duben–srpen 2019

Výběrové řízení

srpen–září 2019

Žádost o dotaci

září 2019

Realizace projektu

říjen–prosinec 2019

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

IROP – v rámci realizace SCLLD MAS Východní Slovácko

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

1 652 964,-

86 998,-

1 739 962,-

8
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Bánov

Bánov

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
LOKALITY BI1 – I. ETAPA V K. Ú.
POPIS PROJEKTU, CÍL, AKTIVITY:
Předmětem tohoto projektu bylo vybudování technické a dopravní infrastruktury v nové
lokalitě pro bydlení „BI1“ na západním okraji obce, která byla dosud nezastavěná. Vzhledem k poloze a charakteru území se obec rozhodla podpořit výstavbu v této lokalitě
a umožnit její rozvoj. Projekt řešil vybudování základní technické vybavenosti (ZTV) této
lokality, která zahrnovala prodloužení veřejných řádů vodovodu, kanalizace, vedení NN
a VO, STL plynovodu a dále přístupovou komunikaci a chodník pro pěší. Cílem bylo zasíťování I. etapy zástavby s předpokládaným počtem 16 RD v lokalitě na pozemcích v majetku obce Bystřice pod Lopeníkem a tím zajištění nových ploch pro výstavbu RD.
Návrh infrastruktury byl řešen tak, aby umožňoval výstavbu v dalších etapách v rozsahu
dle územní studie, tj. pro dalších cca 22 rodinných domů.
PŘÍNOSY:
Výše uvedený projekt připravil podmínky pro výstavbu šestnácti nových samostatně stojících rodinných domků na jednotlivých pozemcích o výměře cca 800 m2. Přínosem je
tedy vytvoření podmínek pro mladé rodiny, stabilizace mladé generace v obci a růst počtu obyvatel.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

únor–srpen 2016

Výběrové řízení

září 2016–leden 2017

Realizace projektu

duben–říjen 2017

Akce byla financována v celém rozsahu z rozpočtu obce.
SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Náklady

6 710 179,10

11

Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA PARCELE Č. 654/2

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

POPIS PROJEKTU, CÍL, AKTIVITY:
Projekt novostavby mateřské školy si kladl za cíl navýšit kapacitu mateřské školy Bystřice pod Lopeníkem výstavbou nové budovy, ve které byly navrženy dvě samostatné třídy
se zázemím, každá s kapacitou 25 dětí. Reflektoval tím na očekávaný nárůst žadatelů
v dalších obdobích a současně s předpokládanou změnou legislativy se snažil navýšit
kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let. Rozšířením kapacity mateřské
školky tak v konečném důsledku došlo především k uspokojení zájmu o předškolní vzdělávání v místě bydliště a eliminaci zamítnutých žádostí o umístění dětí všeobecně.
V projektu došlo k vybudování novostavby mateřské školy, díky čemuž byla navýšena do
té doby nedostatečná kapacita (24 dětí) předškolního zařízení péče o děti. Nová budova
v souladu s vykazovanými indikátory disponuje kapacitou 50 dětí.
PŘÍNOSY:
Výstavbou objektu nové mateřské školy byly pokryty veškeré požadavky místních obyvatel i případných zájemců z okolních obcí na umisťování dětí do zařízení předškolního
vzdělávání. Za poslední dva roky se zvýšil počet přijatých dětí z 24 (na výjimku 27) v roce
2018 na 42 dětí přijatých v roce 2020.
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

duben–říjen 2017

Výběrové řízení

únor–květen 2018

Žádost o dotaci

květen 2018

Realizace projektu

květen 2018 – únor 2019

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

IROP – v rámci realizace SCLLD MAS Východní Slovácko

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

4 033 605,-

11 949 285,-

15 982 890,-

12
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Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

OBNOVA BROWNFIELDU
– ZÁZEMÍ PRO OBECNÍ TECHNIKU

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

POPIS PROJEKTU, CÍL, AKTIVITY:
Předmětem tohoto projektu byla regenerace území na okraji obce v blízkosti zemědělské
farmy, kde se nacházel zchátralý objekt s původním zemědělským využitím. Tento objekt
včetně přilehlých pozemků o rozloze cca 6000 m2 obec Bystřice pod Lopeníkem postupně vykoupila, a to v letech 2014–2018 a následně zpracovala projekt, který měl za cíl
využití uvedených nemovitostí pro účely vybudování zázemí obecní techniky a dílny pro
její údržbu. Stávající budova, která dříve sloužila jako zemědělská stavba pro chov zvířat,
byla ve velmi špatném - zchátralém a nefunkčním stavu (neužívána více než 25 roků),
který neumožňoval efektivní rekonstrukci, a proto bylo v projektu počítáno s její demolicí.
Nový objekt zázemí pro komunální techniku vznikl po demolici na půdorysu stávajícího
objektu. V nové budově o celkové ploše 609 m2 se nachází prostory pro garážování obecní techniky, dílny a veškeré zázemí pro zaměstnance obce.
AKTIVITY:
· Vybudování zázemí pro obecní techniku
· Vytvoření prostorů pro opravy a údržbu techniky – dílny
· Zbudování zázemí pro zaměstnance obce
· Realizace komunikace a zpevněných ploch v areálu obce
PŘÍNOSY:
Objekt umožnil soustředit veškerou techniku obce, která byla ve většině parkována ve
dvoře za obecním úřadem a v ostatních objektech obce, do jednoho místa. Garážováním
techniky dojde rovněž k prodloužení její životnosti. Projektem bylo rovněž vyřešeno stávající nedostatečné zázemí pro zaměstnance obce.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

březen–květen 2019

Výběrové řízení

prosinec 2019 – únor 2020

Žádost o dotaci

květen 2019

Realizace projektu

duben 2020 – duben 2021

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

18 246 000,-

11 093 628,-

29 339 628,-

14
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Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

KORYTNÁ

SBĚRNÝ DVŮR
POPIS PROJEKTU:
Která obec by netoužila po čistotě v ní a jejím okolí? Pokud jde o odpady, je nezbytné mít dobře nastavený systém odpadového hospodářství, v němž je nepostradatelný
sběrný dvůr. A právě ten v obci chyběl. Možnost jeho vybudování přišla v roce 2018, kdy
byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR, resp. SFŽP, dotační program k tomu
určený. Cílem projektu bylo zkvalitnění nakládání s odpady, a to cestou zvýšení podílu
materiálového a energetického využití. Realizací projektu byl tedy vybudován oplocený
sběrný dvůr, kde je umístěna kontejnerová buňka pro obsluhu, 3 kontejnery o objemu
17 m3 určené k separaci kovů a objemného odpadu, dále 5 kontejnerů na sběr plastů,
skla, dřeva, objemného odpadu a pneumatik, kontejnery na sběr papíru, elektrozařízení
a speciální kontejner na různé druhy nebezpečného odpadu. Mimo oplocení jsou umístěny kóje na biologicky rozložitelný odpad a stavební suť. K zahájení realizace projektu
došlo v dubnu 2018, k ukončení prací a kolaudaci v říjnu 2018.
PŘÍNOSY:
Sběrný dvůr je občany hojně využíván, uvnitř obce i v jejím okolí je čisto, ke vzniku černých skládek dochází v minimální míře. Provoz dvora je sice finančně nákladný, ale čisté
a zdravé prostředí je nám všem odměnou.
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

červen–srpen 2016

Výběrové řízení

březen 2018

Žádost o dotaci

listopad 2016

Realizace projektu

duben–říjen 2018

Poskytovatel dotace

Ministerstvo životního prostředí ČR

Dotační program

Operační program Životní prostředí

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

3 084 788,-

544 374,-

3 629 162,-

16
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Korytná

Korytná

KORYTNÁ

REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ KORYTNÁ
POPIS PROJEKTU:
Milníkem pro základní a mateřskou školu v obci Korytná byl rok 2018, ve kterém došlo k celkové
rekonstrukci budovy stávající mateřské školy, jídelny a družiny a současně byla do zrekonstruovaných prostor přestěhována také základní škola. Rozsáhlá rekonstrukce řešila vodoinstalaci,
topení, elektroinstalaci, vnitřní kanalizaci, vzduchotechniku, odhlučnění, zdroj vytápění – tepelné čerpadlo, kuchyni, výměnu oken a zateplení pláště budovy. V rámci akce došlo též k vybudování PC učebny, kde je nyní k dispozici kompletní PC vybavení v podobě serveru s možností
třinácti přístupů pro děti a učitele, zálohovací zařízení, multifunkční tabule, PC nábytek.
PŘÍNOSY:
Celá zmodernizovaná budova je vybavena rekuperací vzduchu, veškeré prostory jsou
moderně vybaveny, jak pro nejmenší děti, tak pro děti školou povinné. Nová počítačová
učebna je intenzivně využívána jak dětmi, tak učitelkami, které žáky seznamují s digitálními technologiemi. Interaktivní tabule je skvělou moderní pomůckou sloužící ke zpestření výuky díky animacím, zvukovým efektům, využití snímků apod. Současně rozšiřuje
u všech uživatelů počítačovou gramotnost, bez které se dnešní doba neobejde. Taktéž
kuchyně s jídelnou splňují přísná kritéria a požadavky nutné k provozování tohoto typu
zařízení. Bezbariérový přístup byl vyřešen zakoupením schodolezu.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu červen 2017 – únor 2018

Žádost o dotaci

únor 2018

Výběrové řízení

únor–duben 2018

Realizace projektu

červen–říjen 2018

Poskytovatel
dotace

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

3 057 462,-

25 436 639,-

28 494 101,-
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Korytná

Korytná

REKONSTRUKCE CHODNÍKU
A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI DĚDINA

KORYTNÁ

POPIS PROJEKTU:
Dá se říci, že jedinou částí obce, ve které za posledních 20 let nedošlo k rekonstrukci
chodníku, byla lokalita Dědina, a to v úseku z horního konce po hospodu U Šotáka v délce
cca 500 m. Stavebně technický stav chodníku už nesplňoval parametry pro bezpečné
užívání, a proto obec hledala možnosti k provedení rekonstrukce. Vhodná příležitost se
naskytla v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, kde bylo jedno z opatření programu IROP zaměřeno právě na udržitelnou
a bezpečnou dopravu. Projekt tedy řešil kompletní rekonstrukci všech vrstev stávajícího
chodníku, vybudování nových úseků a také obnovu a rozšíření veřejného osvětlení. Součástí projektu byla i výstavba nové opěrné zdi. Pamatováno je rovněž na uživatele – osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výběrové řízení, jehož hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena realizace prací, vyhrálo místní s.r.o. Služby obce Korytná.
PŘÍNOSY:
Závěrem lze říci, že cíl, kterým bylo zajištění bezpečné komunikace pro pěší včetně osvětlení,
byl naplněn. Lidé mohou využívat k chůzi nové chodníky ze zámkové dlažby v bezvadném technickém stavu, osvětlení je moderní a úsporné, opěrná zídka po její výsadbě je navíc kvetoucí
ozdobou části obce. S výsledkem jsou obec jako investor a její občané nadmíru spokojeni.
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

leden–říjen 2019

Výběrové řízení

březen–duben 2020

Žádost o dotaci

listopad 2019

Realizace projektu

červenec–prosinec 2020

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

IROP – v rámci realizace SCLLD MAS Východní Slovácko

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

3 600 000,-

949 327,-

4 549 327,-
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Korytná

Korytná

VÝSTAVBA PŘÍSÁLÍ
„SPOLEČENSKÉHO DOMU BESEDA“

NIVNICE

POPIS A CÍL:
Na základě požadavků občanů i kapacitních problémů s poskytováním společenských
prostor obec zadala projekt s cílem přistavět moderní sál pro 80 až 100 sedících hostů
včetně komerčních prostor pro provoz cukrárny.
Projekt zahrnoval demolici původního objektu, výstavbu nového sálu propojeného s původním sálem pro zvýšení kapacity celého společenského domu. Nový objekt řeší kompletní zázemí, tzn. nové samostatné sociální zařízení, moderní vývařovnu pokrývající
kapacitně oba sály tj. 250 a 100 lidí, sklad s chladírenskými boxy, bar, šatnu, kavárnu
a zahrádku. Nezbytnou součástí bylo vytvoření nových 36 parkovacích míst a revitalizaci
náměstí Míru.
Cílem projektu bylo vybudovat nadčasové multifunkční zařízení umožňující souběžně konat oslavy a akce v obou sálech bez vzájemného rušení, ale i využívat oba sály jako jeden
celek. Nový sál je vybaven audio i video technikou, moderním osvětlením, klimatizací
a gastro vybavením. Architektura stavby i interiéru je v souladu s koncepcí rozvoje a modernizace obce i přínosem pro společenský život v obci. Stavba je přihlášena do soutěže
„Stavba roku 2020 Zlínského kraje.“

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

2016–2018

Výběrové řízení

únor–srpen 2018

Demolice

2019

Realizace projektu

2019–2020

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

1 600 000 ,-

28 600 000,-

30 200 000 ,-

22
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Nivnice

Nivnice

NIVNICE

SPORTOVNÍ AREÁL NIVNICE
POPIS A CÍL:
Oblast sportu dětí, mládeže i dospělých je jednou z oblastí, kterou považuje obec za
důležitou a je součástí výchovy dětí k pohybovým aktivitám, kolegialitě, odpovědnosti
i prevenci nežádoucích jevů. Početná základna Tělovýchovné jednoty čítající téměř 500
členů zasluhovala investovat v této oblasti. Materiální základna TJ Nivnice byla v žalostném stavu. Vytvořili jsme koncept postupných oprav a investic a postupně jsme realizovali: výstavbu tribun, víceúčelovou plochu, kryté posezení, pumptrack, skejtové rampy.
Přistoupili jsme i k přestavbě ubytovny na vzduchovkovou střelnici a Relax centrum (sauny). Rekonstrukce se dočkaly i fotbalové kabiny, bufet, vystavěli jsme oplocení a opravili
přístupovou komunikaci. Poslední etapou bude rekonstrukce sportovní haly potenciálně
s přístavbou nového herního prostoru v závislosti na získání dotace z Národní sportovní
agentury.
Uspokojením je denní využití veřejného sportovního areálu ať už volně nebo organizovaně dětmi a mládeží.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

2015–2019

Výběrové řízení

listopad 2015 a leden 2018

Žádost o dotaci

leden 2016 a červenec 2017

Realizace projektu

2017–2020

Poskytovatel dotace

MŠMT

Dotační program

Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510;
Podpora materiálně technické základny sportu-ÚSC, SK a TJ

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

4 100 000,-

13 500 000,-

17 600 000,-

24

25

Nivnice

Nivnice

PRŮTAH NIVNICE
A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

NIVNICE

POPIS A CÍL:
Komunikace jsou nejviditelnější součástí infrastruktury obce a jsou „oblíbeným ideálním“
projektem realizovaným obvykle před volbami. Plán oprav místních komunikací v Nivnici
vznikl již v roce 2016, kdy jsme připravovali a schvalovali „Strategický plán rozvoje obce
do roku 2023“.
Úspěchem byla dohoda s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje na společné rekonstrukci
průtahu Nivnice, kde se nahradila kostkovice živičným povrchem, opravily se nájezdy
a vytvořily se nasvícené přechody. Obec financovala nové chodníky, rozvody VO a autobusové zastávky. Souběžně jsme každý rok kompletně rekonstruovali jednu nebo dvě
místní komunikace, tzn. odfrézování povrchu, položení nových silničních obrub, opravy
dešťové kanalizace a vpustí, pokládka živice a úprava vjezdů k RD.
Rozhodnutí neflikovat a nelátat dílčími opravami místní komunikace byť za vyšších nákladů je odměněno nejen funkčností a estetikou, ale i spokojeností občanů a motivací
vytvářet parkovací místa a udržovat předzahrádky a ulice v čistotě a kráse.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE:

z toho dotace

Výběrové řízení

listopad 2015 a duben 2017

Průtah Nivnice – chodníky a zastávky
Integrovaný regionální operační program
– Ministerstvo pro místní rozvoj

2017

5,5 mil. Kč

4,5 mil. Kč

Ul. Družební
Podpora obcí s 3001 – 100 000 obyvateli
– Ministerstvo pro místní rozvoj

2018

3,5 mil. Kč

2,5 mil. Kč

Ul. Nová čtvrť

2019

2,1 mil. Kč

0 Kč

Ul. Podohradí

2020

2,6 mil. Kč

0 Kč

Ul. Zátiší

2020

2,5 mil. Kč

0 Kč
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Nivnice

Nivnice

NIVNICE

ZŠ A MŠ J. A. KOMENSKÉHO NIVNICE
POPIS A CÍL:
Děti, mládež a školství je další důležitou oblastí, kde obec vynakládá značné prostředky
do modernizace a oprav, přičemž současně vycházíme z demografické analýzy, pokračujícího trendu výstavby RD i potřebné kapacity škol. Mateřská škola prošla rekonstrukcí
v roce 2018, v roce v 2019–2020 jsme přistoupili k přestavbě hospodářské části školky
a rozšířili kapacitu o dalších 20 dětí. Celková kapacita mateřské školy byla tímto navýšena na 130 dětí. Přestavba zahrnovala novou hernu dětí, odpočívárnu, šatnu, sociální
zařízení a výdejnu stravy.
V roce 2021 bude kompletně revitalizována zahrada mateřské školy, osazena novými
herními prvky a také bude zahájena kompletní rekonstrukce všech tří objektů ZŠ J. A.
Komenského v celkovém nákladu 36 mil.Kč s ukončením prací na podzim 2022 (dotace
MMR ve výši 20 mil.Kč).

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE:

z toho dotace

Příprava projektu

2017–2019

Výběrové řízení

duben 2019

Realizace projektu

2018–2020

Náklady na rekonstrukci
sociálních prostor MŠ

2018

3,5 mil. Kč

0 Kč

Celkové náklady na rozšíření kapacity
Ministerstvo pro místní rozvoj
– Integrovaný regionální operační program

2020

9 mil. Kč

8,5 mil. Kč

28
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Nivnice

Nivnice

ZALOŽENÍ A REGENERACE ÚSES
A KRAJINNÉ ZELENĚ

SUCHÁ LOZ

POPIS A CÍL:
Projekt z oblasti ochrany životního prostředí řešil výsadbu - obnovu II. etapy větrolamů v k. ú.
Suchá Loz (pozn. I. etapa výsadby byla zrealizována v roce 2010) a obnovu dalších dřevin, např.
podél vodních toků, obnova trnkových alejí aj. V rámci realizace bylo vysázeno přes 100 000 ks
sazenic stromů a keřů v oplocenkách šířky 20 m a v celkové délce cca 6 km, přičemž ve výsadbě je zahrnuto bylinné, keřové i stromové patro. Primárním cílem výsadby byla obnova nefunkčních stávajících větrolamů, které sloužily pro ochranu obce a půdy před silnými větry – větrnou
erozí půdy (pozn. vlivem větrné eroze se snižuje bonita - kvalita – úrodnost půdy).
AKTIVITY:
· vykácení stávajících nefunkčních větrolamů
· rozšíření nových větrolamů na šířku 20 m
· vysazení bylinného, keřového a stromového patra
· zachování druhů sazenic pro CHKO Bílé Karpaty
· obnova zestárlých stromů podél vodních toků a v tradičních stromových alejích
PŘÍNOSY:
· ochrana půdy před silnou větrnou erozí půdy
· ochrana obce před větry
· vytvoření přírodních podmínek pro hmyz, drobné živočichy a zvěř
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

březen–prosinec 2018

Výběrové řízení

leden–únor 2019

Žádost o dotaci

leden 2019

Realizace projektu

březen–prosinec 2019

Poskytovatel dotace

Ministerstvo životního prostředí ČR

Dotační program

Operační program Životní prostředí

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

7 942 097,-

1 401 547,-

9 343 644,-

30

31

Suchá Loz

Suchá Loz

SUCHÁ LOZ

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
POPIS A CÍL:
Předmětem bylo vybudování pumptrackové dráhy v obci Suchá Loz, kde tak vznikl nový moderní regionální cíl pro volnočasové aktivity. Dráha uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu
na kole, který je možno projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami
umožňujícími udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Princip pumptracku je v tom, že kolo
pohání setrvačnost a cyklista s využitím kinetické energie mu v tom pomáhá pohybem těla
nahoru a dolů.
Vybudování pumptrackové dráhy bylo iniciováno dětmi a mládeží ze Suché Loze a Bánova
v dubnu 2016. Na základě dětské iniciativy Obec Suchá Loz zajistila podmínky pro povolení
výstavby a dále při přípravě spolupracovala s dětmi v dalších fázích: společné plánování dráhy
na místě realizace (11/2016), návrhy konkrétních prvků (03/2017), připomínky klubu maminek,
který si přál dobudovat přístřešek pro odpočinek (10/2017), představení pracovní verze projektové dokumentace dětem (11/2017) a diskuze mezi obcí a dětmi při schválení návrhu finálního
projektu (11/2017).
Lokalitu vhodně doplňuje výsadba biocentra Solařky a toto místo tak získává na atraktivitě i pro
relaxační vycházky rodin s dětmi. Stavba dráhy je atraktivní pro všechny věkové skupiny, primárně však pro děti a mládež 3 až 20 let.
AKTIVITY:
· Komunitní příprava projektu s žáky základní školy, rodiči, klubem maminek
· Úprava územního plánu obce na základě daného podnětu
· Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, výběrové řízení na
generálního dodavatele
· Stavební práce – modelace dráhy, instalace prvků a mobiliáře, výsadba zeleně
· Efektivní využití deponie stavebního recyklátu a zeminy.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

duben 2016–prosinec 2017

Výběrové řízení

únor–březen 2018

Žádost o dotaci

leden 2018

Realizace projektu

duben–říjen 2018

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

Podpora obnovy a rozvoje venkova

PŘÍNOSY:

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

393 931,-

249 378,-

643 309,-

· Podpora komunitního plánování a zapojení dětí při realizaci společného projektu
· Vybudování volně přístupné pumptrackové dráhy pro děti a mládež, poskytnutí prostoru
pro venkovní pohybové aktivity a relaxaci
· Vybudování krytého přístřešku pro rodiče dětí, základní školu a další uživatele
· Doplnění veřejného prostoru o další potřebný mobiliář
· Vytvoření nového turistického cíle mikroregionu
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Suchá Loz

Suchá Loz

SUCHÁ LOZ

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO SÁLU
POPIS A CÍL:
Realizací projektu došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího kulturního sálu, který navazuje
na multifunkční obecní dům. Původní budova kulturního sálu stará téměř 60 let již byla ve velmi
špatném stavebně-technickém stavu a ani její kapacita nedostačovala současným potřebám
obce. Byla provedena výměna střechy, podlah, oken a dveří, přístavba a nástavba objektu, výstavba balkonu, rozšíření podia, dále kompletní výměna elektroinstalace, vodoinstalace a vybavení kulturního sálu. Cílem projektu bylo zrekonstruovat a zvětšit prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí širokou veřejností. Obec získala prostor, kde architektonické pojetí
exteriéru i interiéru respektuje současné estetické nároky a objekt vhodně zapadá do souboru
budov tvořících náves – centrum obce. Současná kapacita se zvýšila z původních 72 míst na
172 míst.
Objekt je hojně využíván pro akce pořádané obcí, spolky i pro rodinné oslavy apod. Všechny
cílové skupiny uživatelů mají k dispozici prostory na mnohem vyšší kvalitativní úrovni, což v důsledku znamená zvýšení kvality života na venkově nejen pro obyvatele obce, ale také pro její
návštěvníky.
AKTIVITY:
· zbourání střechy, půdy
· přístavba a nástavba kulturního sálu
· výstavba balkonu, rozšíření podia, nová podlaha, vnitřní rekonstrukce
· nákup nového vybavení - stoly, židle, opona, ozvučení atd.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

leden 2014–prosinec 2015

Výběrové řízení

leden–únor 2016

Žádost o dotaci

únor 2016

Realizace projektu

březen–říjen 2016

Poskytovatel dotace

Zlínský kraj

Dotační program

Program na podporu obnovy venkova

PŘÍNOSY:
· zvýšená kapacita kulturního sálu
· důstojné prostory pro pořádání společenských akcí, rodinných oslav, svateb aj.
· podstatné zlepšení stavebně-technického stavu budovy a prodloužení životnosti

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

982 900,-

5 067 099,-

6 049 999,-
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Suchá Loz

Suchá Loz

VLČNOV

ALEJ VLČNOV BOŘÍ
POPIS A CÍL:
Projekt byl zaměřen na výsadbu krajinotvorné zeleně v délce cca 800 m v extravilánu JV části
obce a navazuje na dříve realizované výsadby zeleně, čímž pokračuje v záměru posílení ekologické stability okolní zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Alej je situovaná podél vodoteče
a tvoří významné propojení obce s okolní krajinou, konkrétně s lesním celkem Boří s lokálním
biocentrem a regionálním biokoridorem.
Cílem bylo zejména posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a zlepšení kvality prostředí
s ohledem na okolní krajinu a blízkost přírodní rezervace Vlčnovský háj. Výsadbou aleje došlo
zejména k posílení stromového patra, k zachování a rozšíření biotopů pro ptáky a drobný hmyz,
použitím vhodných druhů k posílení biodiverzity, rozšíření potravní nabídky živočichů, ptáků
a drobného hmyzu a tedy k celkovému posílení ekologické stability prostředí.
Alej je navržena jako smíšená ovocná a listnatá, tvořená dlouhověkými a středněvěkými druhy
dřevin potoční vegetace a vegetace dubohabřin. Kostra je tvořena duby, lípami a javory, lokálně
na vlhčích místech olší, střemchou. Významně jsou zastoupeny ovocné dřeviny (tradiční švestky), které doplňují využitelné náletové třešně ptačí. Ze stávající vegetace budou v aleji využity
právě třešně ptačí, dále duby. V návaznosti na zastavěné území je navržena alej švestek, dále
stávající duby jsou doplněny lípami, babykami a střemchou. Navazují švestky a úsek s duby,
olšemi a javory mléči, dále úsek mezi dvěma průchody z dubů, lip, javorů, které doplňují třešně,
střemchy a lokálně švestka.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE

AKTIVITY:

Příprava projektu

2018

Výběrové řízení

2019

Žádost o dotaci

2018

· kácení původních dřevin ve špatném stavu
· ošetření stávajících dřevin v dobrém stavu
· výsadba nové zeleně

Realizace projektu

1. 11. – 31. 10. 2019, následná péče do 11/2022

PŘÍNOSY:

Poskytovatel dotace

Ministerstvo životního prostředí

Dotační program

Operační program životní prostředí

· zachování a podpora biologických hodnot území
· podpora a posílení biodiverzity s použitím výhradně domácích a stanovištně vhodných
druhů dřevin
· významné propojení zastavěné části obce s okolní krajinou

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

380 511,-

53 578,-

434 089,-
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VLČNOV

REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ
POPIS A CÍL:
Generální rekonstrukce koupaliště pocházejícího z roku 1959 byla zahájena v roce 2017. Jedná
se o jednu z největších investičních akcí v historii obce. Stávající objekt už nesplňoval hygienické ani technické podmínky. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci zpracovala firma
D plus projektová a inženýrská a.s. Praha. Součástí stavby bylo vybudování tlakové kanalizační
přípojky.
Konečná cena díla je 38 297 000,- Kč. Obec hradila rekonstrukci z vlastních zdrojů a bankovním
úvěrem.
V areálu koupaliště je několik objektů: základem je plavecký bazén, rozdělený na část pro plavce s max. hloubkou 180 cm a část pro neplavce se třemi chrliči, masážními tryskami a skluzavkou. Součástí bazénu je i plošina pro imobilní návštěvníky. Dětský bazén (brouzdaliště) obsahuje vodní prvky pro děti. Součástí areálu je technické zázemí pro provoz, objekt pro plavčíky,
převlékárny, toalety (vč. vybavení pro invalidy), dětské hřiště s herními prvky, nafukovací trampolína, hřiště pro plážový volejbal i moderně vybavený bufet. Před areálem je prostorná plocha
pro parkování vozidel.
Slavnostní otevření nového areálu vlčnovského koupaliště proběhlo 29.června 2018 za přítomnosti všech zainteresovaných a hojné účasti občanů. Zpestřením slavnostního dne byly vodní
hry pro děti, turnaj dětí v plážovém volejbalu a promenáda v historických plavkách.
AKTIVITY:

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

2000–2016

Výběrové řízení

leden–březen 2017

Žádost o dotaci

–

Realizace projektu

květen 2017 – duben 2018

· demolice původních objektů koupaliště
· vytěžení náletových dřevin
· vybudování tlakové kanalizační přípojky
· využití stávajícího prostoru bazénu
· rozšíření plochy pro opalování – sluneční lázně

Poskytovatel dotace

projekt bez dotace

PŘÍNOSY:

Dotační program

–

· rekonstrukce původního koupaliště v souladu s vesnickým prostředím
· modernizovaná infrastruktura pro sportovní a relaxační aktivity
· zvýšení atraktivity obce a celého mikroregionu

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Vlastní zdroje + úvěr

Celkem

0,-

38 297 000,-

38 297 000,-
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MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ
A PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY ZŠ

VLČNOV

POPIS A CÍL:
Předmětem projektu je modernizace počítačové učebny ZŠ v hodnotě 1 207 394 Kč. Dále projekt řešil pořízení schodišťové plošiny do 2. poschodí, která byla pokračováním projektu bezbariérová škola v hodnotě 587 655 Kč. Díky tomuto projektu je škola v celém rozsahu přístupná
i handicapovaným žákům. Třetí částí projektu bylo vybudování přírodovědné učebny v zahradě
školy. Cena díla činila 4 632 538 Kč. Na výše uvedený projekt byla získána dotace ve výši 4 032
750 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu. Na přírodovědnou učebnu bude
navazovat projekt enviromentální zahrady.
AKTIVITY:
· pořízení vybavení počítačové učebny
· zajištění bezbariérovosti školy – instalace schodišťové plošiny
· vybudování enviromentální venkovní učebny na nevyužitém prostoru zahrady
· výsadba zeleně v okolí učebny
PŘÍNOSY:
· zvýšení komfortu počítačové učebny pro žáky i vyučující
· bezbariérový přístup v celém areálu základní školy
· možnost výuky v přírodním prostředí
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

2016

Výběrové řízení

březen–prosinec 2019

Žádost o dotaci

březen 2018

Realizace projektu

červen 2019 – květen 2020

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační program

IROP

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

4 032 750,-

2 394 837,-

6 427 587,-
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REVITALIZACE PROSTORU DOLNÍ CHALOUPKY
2 ETAPY

VLČNOV

POPIS A CÍL:
Jedná se o lokalitu nacházející se v zástavbě rodinných domů v severní části obce. Prostor
neplnil funkci kvalitního veřejného prostoru, plocha byla rozbitá nesourodými a nekoncepčními
zpevněnými plochami. Zrevitalizovaný prostor byl využitý ke kvalitnímu oddechovému místu
a intimnímu návesnímu prostoru s úpravou zeleně, pochůzných ploch a vybavení drobnou architekturou a mobiliářem. Revitalizace byla rozdělena do dvou etap: řešení vnitrobloku a prostoru po demolici starých staveb.
AKTIVITY:
· demolice starých objektů
· vybudování kamenných zídek
· zázemí pro uložení nádob na separovaný odpad
· vybudování nových pochůzných ploch a prostorů pro parkování osobních vozidel
· vysazení zeleně
PŘÍNOSY:
· zlepšení vizualizace veřejného prostoru
· poskytnutí intimního prostoru pro obyvatele v dané oblasti
· využití přírodních materiálů blízkých venkovskému prostředí
· výsadby zeleně z domácích zdrojů
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE
Příprava projektu

2013, 2015 a 2017

Výběrové řízení

2016 a 2017

Žádost o dotaci

–

Realizace projektu

2016 a 2018

Poskytovatel dotace

Vlastní zdroje

Dotační program

–

SOUHRN FINANCOVÁNÍ V KČ
Dotace

Podíl obce

Celkem

0,-

1 982 638,-

1 982 638,-
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