
 projekt postupuje do hlasování 

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

NÁZEV PROJEKTU 
Renovace vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Původní stav: většina vybavení je stará desítky let a jsou na hraně udržitelnosti. 
Nový stav: nové prvky by měly odpovídat současným standardům a měly by být instalovány v 
návaznosti na již plánovaný projekt rekonstrukce altánku, posezení ve stínu a vytvoření chodníčku 
pro odrážedla, které bude navrženo paní architektkou a součástí bude i rozmístění těchto prvků. 
Jako součást tohoto projektu jsou navrhovány tyto prvky: 
• herní sestava s tunelem 
• prolézací housenka 
• 2x pružinové houpadlo 
• balanční pěšina 
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 vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích, konkrétně o prvky: herní sestava 
s tunelem, prolézací housenka, 2x pružinové houpadlo, balanční pěšina. Venkovní hřiště v mateřské 
škole v Sušicích se nachází na parcele parc. č. 3591 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 herních prvků souhlasí a upřesnit přesné 
umístění těchto prvků.  
Renovace vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích musí být dle Pravidel participativního 
rozpočtu 2020 provedena 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 umístěním herních 
prvků souhlasí a upřesnit přesné umístění těchto prvků.  
Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Cena jednotlivých herních prvků od firmy DŘEVOARTIKL dle navrhovatele: 
Herní sestava s tunelem ………………………………….……………………80 270 Kč 
Prolézací housenka Smíšek ….……………………………………………….41 800 Kč 
Houpadlo Slepice ……………………………………………………………..10 110 Kč 
Dvoumístné houpadlo Medvídek ……………………………………………10 540 Kč 
Balanční pěšina ……………………………………………………………….19 590 Kč 
Montáž a doprava …………………………………………………………….32 700 Kč 
DPH 21% ……………………………………………………………………..40 952 Kč 
= celkem v hodnotě ………………………………………………………...235 962 Kč 



Cena herních prvků nesmí překročit vyčleněné finanční prostředky. 

Předpokládané cenové náklady pro renovaci vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích musí být 
dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 navržené v ceně mezi 0-500 000 Kč = splněno! 
STANOVISKO OISM  
Projekt je z pohledu: 

- vlastnických vztahů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se 
jedná o investici do majetku města Moravská Třebová. 

- kvalifikovaného posouzení nákladů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, 
protože se jedná o investiční projekt v ceně mezi 0-500 000 Kč. Upozorňujeme, že podle 
požadavků na bezpečnost uživatelů je doporučováno instalovat dopadovou plochu. 
Instalace této ochrany bude vyžadovat další finanční prostředky.  

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko OISM zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. a Ludmila Dopitová 
 


