
Participativní rozpo čet 
 
 

Formulá ř zadání projektu 
 

1. Název  Zastřešené  zázemí pro konání  spole čenských akcí       

2. Umíst ění  Parčík na návsi 

3. Účel a p řínosy  Vytvořit prostor pro setkávání občanů Udánek a možnost 
pořádání kulturních akcí. 

4. Zdůvodn ění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

Původní stav : 
Travnatá plocha z jedné strany lemovaná vzrostlými smrky, 
z druhé strany okrasnými stromy, ohraničená chodníkem.  
 
 
Nový stav : 
Společenské akce pořádané venku jsou výrazně závislé na 
počasí. Například rozsvěcování vánočního stromu, velikonoční 
pletení pomlázek a zdobení vajíček bylo pořádáno v těchto 
prostorách a přístřešky vždy zapůjčili dobrovolníci z řad občanů.  
Vybudování zastřešené pergoly o rozměrech cca 6x9 metru by 
poskytlo zázemí pro pořádání těchto akcí a v případě vybavení 
několika lavičkami a stoly i příjemné prostředí pro posezení mimo 
tyto akce 
 

5. Předpokládané termíny Datum 
zahájení Říjen 2019 

Datum 
ukon čení Listopad 2019 

6. Předpokládané celkové náklady  

Materiál                                                             Cena v K č 
  Celodřevěná zastřešená pergola                          do 100 000,-Kč                                                                                              
                                                                                                     
  Předběžné roční náklady na nátěry dřevěné konstrukce v    
horizontu pěti let viz příloha                                             4 250,-Kč                                              
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                          
  
                                                                                                          
                                                                                                          
Celkem                                                                        104 250,-Kč 

7. Vyvolané provozní náklady  
 Ročně              850,-Kč 

Po dobu 
udržitelnosti                 4 250,-Kč 

8. Kontaktní údaje p ředkladatele návrhu 
zadání 

jméno / firma Jan Vojta 

adresa Udánky 107, Mor. Třebová 

 IČO telefon e- mail 

  774 206 712 janvojta@seznam.cz 

9. Návrh zadání zpracoval jméno a p říjmení datum  podpis 

 Jan Vojta 29.5.2019  

Přílohy:   - Ozna čení místa realizace v map ě 

  - Fotodokumentace stávajícího prostoru pro umíst ění zast řešení 

    - Odkazy na webové stránky venkovních zast řešení 

  - Předběžné ro ční náklady na nát ěry d řevěné konstrukce v horizontu p ěti let 

 

 



Označení místa realizace v map ě 

 
 
 
Fotodokumentace stávajícího prostoru pro umíst ění zast řešení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odkazy na webové stránky venkovních zast řešení 

Přístřešek na auto Karl 
Rozměry 600x777 
https://www.skluzavky.cz/#gallery 
 

 

 

 

 

 

Přístřešek na auto CLASSIC DOUBLE 
Rozměry 600x600 
https://www.hobbytec.cz/drevene-garazove-stani-classic-double-6x6m.html 

 

 

Zastřešená pergola by spíše měla být objektem na míru, kdy se zohlední rozmístění stávajících 
stromů a bude respektovat plánovanou koncepci tohoto prostoru. Domnívám se, že některá z místních 
firem(Fibich, Vyroubal), by měla být schopná za uvedenou částku stavbu zrealizovat. 

 

 

 



 

Předběžné ro ční náklady na nát ěry d řevěné konstrukce v horizontu p ěti let 

Podle jednoduchého výpočtu a odhadu mi vychází nátěrová plocha dřevěných konstrukcí na cca 
100m2. Opakované nátěry odhaduji provést po 2-3 letech. Z toho vychází nátěry v horizontu pěti let na 
dvě provedení. Dle níže uvedeného výpočtu spotřeby vychází na jeden nátěr 16,7 litru Luxolu. 

Spotřeba barvy za 5 let je cca 33 litrů. Cena za tyto nátěry činí cca 4 250,-Kč. Rozpočítáno na jeden 
rok, je tato cena 850,-Kč.  

Nezapočítávám práci za nátěry, protože předpokládám, že tyto práce si obyvatelé Udánek provedou 
svépomocí.  

 

 


