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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Dokončení renovace parčíku u pomníku Boršov 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

 

Původní stav: nynější stav odpovídá částečné renovaci z PR2019 – úprava okolí parčíku, vytrhání 

obrubníků, odstranění plotů, ukotvení 2ks laviček (zhotovení jaro 2021).  

 

Nový stav: dokončení úpravy trávníku – srovnání povrchu, zasetí nové traviny, přidání 2ks laviček 

+ ukotvení, přidání květináčů na květiny, keře apod.  
 

Parčík bude lákat svým udržovaným prostředím ke shlukování občanů Boršova, odpočinkovým 

aktivitám + možnost využití MŠ ke zkvalitňování a udržování parčíku – environmentální oblast 

v životě dítěte – vytváření základního povědomí o okolním světě a především o vlivu člověka na 

životní prostředí. 

 

ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… 

Projekt je zpracován formou textu. 

SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem 

Neposuzuje se. 

VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a 

pozemkům 

Parčík v Boršově se nachází na parc. č. 532/3  v k. ú. Moravská Třebová. Tato parcela je ve 

vlastnictví města Moravská Třebová. 

Sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová a soukromých vlastníků. 

Renovovaný parčík u pomníku v Boršově musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2021 

proveden pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = splněno! 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 

termíny 

 podklady, příprava veřejné zakázky a výběr zhotovitele – 2 měsíce, 

 realizace od podpisu smlouvy – 2 měsíce. 

Celkem cca 4 měsíce  

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 

Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 

projektu 

Materiál                                                             Cena v Kč                                                                                                                                                   

Lavičky 2 ks + ukotvení                                         30 000,- 

Úprava trávníku                                                     10 000,- 

Květináče + květiny                                               30 000,- 
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Celkem                                                                70 000,-                

Předpokládané cenové náklady pro renovaci parčíku u pomníku v Boršově musí být dle Pravidel 

participativního rozpočtu 2021 navržená v ceně mezi 0-400 000 Kč = splněno! 

STANOVISKO OISM  

Projekt je z pohledu: 

- vlastnické vztahy - vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021, protože se 

jedná o investici do majetku města Moravská Třebová 

- posouzení nákladů – návrh vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021 

 - provozní náklady – žadatel odhaduje 1.000 Kč ročně, z pohledu OISM 3.000 ročně 

- Z pohledu OISM je dokončení renovace parčíku vhodné 

 

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

Validační protokol projektu zpracoval: Bc. Pavlína Horáčková, DiS. 

Stanovisko OISM zpracoval: Bc. Pavlína Horáčková, DiS a Eva Štěpařová  

 


