 projekt postupuje do hlasování

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU
Pavilon na návsi v Udánkách
STRUČNÝ POPIS | projektového záměru
Původní stav: Náves v Udánkách je celkově v nevhodném stavu, postupně se ale pracuje na krocích
k její úpravě. Z hojné účasti při akcích, které se zde pořádají, se dá vyčíst, že lidé se o dění zajímají
a mají zájem se scházet. Nyní k tomu však nemají žádné vhodné místo. Pavilon by jednoduchým
způsobem přinesl život do středu Udánek.
Nový stav: Pavilon je navržen jako samostatně stojící multifunkční objekt. Je umístěn ve středu
návsi a tvoří tak těžiště celého prostoru. Neotáčí se k nikomu zády, vítá kolemjdoucí svojí
otevřeností k posezení a popovídání si s přáteli, sousedy. Jedná se o dřevěnou konstrukci. Jeho
variabilita umožňuje měnit tvar a velikost pavilonu. Slouží nejen pro každodenní setkávání lidí, ale
i jako zázemí pro kulturní akce. Uzavřením křídel se z pavilonu stává prostor pro divadlo, kino,
koncert. V jakémkoli nastavení pak může sloužit jako venkovní galerie či jako přirozené rozšíření
dětského hřiště.
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 vybudování pavilonu na návsi v místní části Udánky. Pavilon na návsi v Udánkách se nachází
na parcele parc. č. 3137 a 3135 v k. ú. Moravská Třebová. Tyto parcely jsou ve vlastnictví města
Moravská Třebová. Sousední pozemky jsou také ve vlastnictví města Moravská Třebová.
Vybudování pavilonu na návsi v Udánkách musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020
provedeno 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 měsíc,
 realizace od podpisu smlouvy – 3 měsíce.
Celkem cca 5 měsíců
OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|
Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021.
KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací
projektu
Předpokládané cenové náklady dle navrhovatelky:
dřevěné trámy ………………………………………………………………………….100 000 Kč
překližka ………………………………………………………………………………….25 000 Kč
kovové prvky ……………………………………………………………………………..25 000 Kč
výroba …………………………………………………………………………………..100 000 Kč
= celkem v hodnotě ………………………………………………………………..….250 000 Kč
Návrh slouží jako vize, ke které bychom se rádi přiblížili, ne jako finální návrh pro realizaci. Návrh
je možné přizpůsobit finančním možnostem.
Předpokládané cenové náklady pro vybudování pavilonu na návsi v Udánkách musí být dle
Pravidel participativního rozpočtu 2020 navrženy 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.
Navržený projekt postupuje do hlasování.
Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS.
Stanovisko OISM zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. a Ludmila Dopitová

