
Participativní rozpočet 
 
 

Formulář zadání projektu 
 

1. Název  
 
 VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ A GRIL /  
PEC NA PIZZU A CHLÉB _BORŠOV 

2. Umístění  
49.7442000N, 16.6322533E 

 

3. Účel a přínosy  zlepšení prostředí  + místo setkání 

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

Původní stav: 
Nevyužívaná plocha zarostlá vysokou trávou. 
 
 
 
 
 
 
Nový stav: 
 
Vznikne prostor na setkávání a aktivní trávení 
volného času pro místní mateřskou školu, 
neziskové organizace i veřejnost. Možnost 
vzájemného neformálního síťování občanů. Místní 
komunita získá vztah k prostředí, ve kterém žije, 
což povede k aktivizaci obyvatel i v jiných 
oblastech.  
+pro mateřskou školu (pecení pizzi, placek, ... 
bezpečný prostor pro opékání buřtíků)  
+pro veřejnost (workshopy pečení chleba, jak udělat 
dobrou pizu, ,...) / neformální setkání / individuální 
využití  
+pro organizace (využití grilu, pece i ohniště na 
společných setkáních a akcích pro veřejnost )  
 
 
 
 
 

5. Předpokládané termíny 
Datum 
zahájení 

Říjen 2019 
Datum 
ukončení 

LISTOPAD 2019 

6. Předpokládané celkové náklady  

Materiál                                                             Cena v Kč 
                                                                                                  
ZPEVNĚNÍ _ CESTY, PODLAŽÍ ohniště _ 20.000,- 
Pec na pizu / gril _ 75.000,- 
Dřevěné špalky na sezení_5.000,-        
                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         



                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                          
Celkem   100.000,-                                                                 

7. Vyvolané provozní náklady 
 

Ročně 
1000,-SEKÁNÍ 
TRÁVY 

Po dobu 
udržitelnosti 

5.000,- 

8. Kontaktní údaje předkladatele návrhu 
zadání 

jméno / firma MgA. MArie Blažková 

adresa  

 IČO telefon e- mail 

  605 163 883 Mary2@email.cz 

9. Návrh zadání zpracoval jméno a příjmení datum podpis 

 MgA. Marie Blažková 25.6.2019  

Přílohy:  Foto stávající stav + vizualizace / skica 





VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ A GRIL / 
PEC NA PIZZU A CHLÉB _BORŠOV



Vznikne prostor na setkávání a aktivní trávení volného času pro místní mateřsk-
ou školu, neziskové organizace  i veřejnost. Možnost vzájemného neformálního 
síťování občanů. Místní komunita získá vztah k prostředí, ve kterém žije, což 
povede k aktivizaci obyvatel i v jiných oblastech.  
   
+pro mateřskou školu (pecení pizzi, placek, ... bezpečný prostor pro opékání buřtíků)
+pro veřejnost (workshopy pečení chleba, jak udělat dobrou pizu, ,...) / neformální 
setkání / individuální využití
+pro organizace (využití grilu, pece i ohniště na společných setkáních a akcích pro 
veřejnost )
    
*ohniště, 5x dřevěné rustikální lavice na sezení, vyzděný gril a pec na pizzu/ 
chléb

více  informací  _ MgA. Marie Blažková / 605 163 883 / mary2@email.cz / www.marierblazkova.com

VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ A GRIL / PEC NA PIZZU A CHLÉB _BORŠOV 




