
 projekt postupuje do hlasování 

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

 
NÁZEV PROJEKTU 
Renovace parčíku u pomníku, Boršov (GPS 49.7450078N, 16.6352172E) 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Vznikne prostor na setkávání a odpočinek pro veřejnost. Možnost zapojení mateřské školky na 
sázení a údržbě květin/keřů v tomto areálu. Budování postojů u nejmenších - potřebnost starat se 
o veřejný prostor.  
+pro mateřskou školu (drobné zahradnické úkony)  
+pro veřejnost (klidové kultivované prostředí, vhodné pro setkávání  
*4x lavice, obnova cesty k pomníku a lavicím, keře / květy  
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 
Jde o renovaci již stávajícího parčíku v místní části Boršov, dle uvedených GPS souřadnic se jedná 
o parcelu parc. č. 532/3 v k. ú. Boršov u Moravské Třebové, která je ve vlastnictví města Moravská 
Třebová. 
Sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová, České republiky - Státní pozemkový 
úřad, MACH DRŮBEŽ a. s. a Pardubického kraje - Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 
PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 
termínů 
 podklady a výběr zhotovitele – 1,5 měsíce 
 realizace od podpisu smlouvy – 1 až 2 měsíce 

Celkem cca 3,5 měsíce 
OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 
Renovace parčíku u pomníku v místní části Boršov může být provedena pouze na pozemcích města 
Moravská Třebová v částce do 100 000 Kč. = splněno. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Cena dle vyhledání na internetu: 
- lavičky a květináče lze pořídit za cca 34 000 Kč vč. DPH, 
- sazenice do květináčů a keře za cca 40 000 Kč vč. DPH, 
- zpevněná plocha (cesta) + montáž za cca 26 000 vč. DPH, 
celkem v hodnotě 100 000 Kč. 
STANOVISKO ORM 
Dle návrhu předkladatele je projekt z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do 
programu participativního rozpočtování v částce do 100.000 Kč. 
V rámci finančního limitu do 100.000 Kč lze realizovat: lavičky, květináče, sazenice do květináčů, 
keře a zpevněnou plochu. 
Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko ORM zpracoval: Ludmila Dopitová,  

 


