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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Altán pro děti na zahradu mateřské školy v Boršově 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

 

Původní stav: přístřešek pro děti jako ochrana před sluncem zde byl v minulosti vybudován, avšak 

díky povětrnostním a přírodním vlivům již nevyhovoval především bezpečnostním podmínkám. 

Proto bylo „torzo“ před dvěma lety odstraněno, patky vybroušeny tak, aby nikoho neohrožovaly.  

Nyní děti nemají přístřešek žádný.  

 

Nový stav: nový altán by měl odpovídat současným bezpečnostním standardům. Děti tráví 

především v teplých jarních a horkých letních dnech většinu času venku (doporučení Ministerstva 

školství) a altán bude sloužit pro jejich odpočinek, ochranu před sluncem, občerstvení a dalším 

nahodilým situacím.  

 

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 

Konkrétně jde o nový altán, který by měl odpovídat současným bezpečnostním standardům.  

Altán v mateřské škole v Boršově se nachází na parc. č. 560 a 558/2  v k. ú. Moravská Třebová. 

Tato parcela je ve vlastnictví města Moravská Třebová. 

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

tyto přímé sousedy kontaktovat a zjistit zda s umístěním altánu souhlasí a upřesnit jeho přesné 

umístění.   

Nový altán v MŠ 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| 

Doporučuji kontaktovat soukromé vlastníky sousedních pozemků a zjistit zda s souhlasí s umístěním 

altánu. 

Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021. 

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

projektu 
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Dřevěný altán rozměrů-podesta 5x3m , Spodní podesta dřevěná-fošnová síla cca 4cm spodní 

trámový rám. 

Kostra trámy cca 12-14xl 2-14 cm. Zadní strana plná desková-palubková, 

Střecha šikmá, pultová, na trámové konstrukci a střešních latích. 

Krytina plechová- satjan , oplechování a přední rýna s okapem.  

Barva dle dohody (hnědá), 

Nátěr- venkovní lazura Rener- Ořech. 

Zhotovení, zabetonování kovových patek k upevnění trámů. 

V případě zvýšení podlahy- podesty, nutno dokola ze tří stran schodek. 

Materiál a zhotovení dílna - cca 55000 Kč 

Patky a zabudování cca 3500 Kč 

Montáž - cca 6500 Kč 

Střecha komplet-subdodávka cca 16000 Kč 

Cena kompletu bez DPH cca 81000 Kč 

Dph21% 17010 Kč 

Cena s DPH 98010 Kč. Cena altánu nesmí překročit vyčleněné finanční prostředky. 

Předpokládané cenové náklady pro pořízení altánu v MŠ v Sušicích musí být dle Pravidel 

participativního rozpočtu 2021 navržené 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 - vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021 

- provozní náklady – žadatel neuvádí, z pohledu OISM odhad 1.000 Kč ročně 

-  

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

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

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

 


