Středočeský Fond rozvoje obcí
a měst
Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011
Velké projekty
Evidenční číslo: FRO/VEP/005715/2011 - KONCEPT
Žadatel
Název žadatele: Obec Přišimasy

Druh žadatele: Právnická osoba - obec

IČ/RČ: 00235652

ORP: Český Brod

Ulice: Přišimasy

Číslo popisné: 80

Obec: Přišimasy

Okres: Kolín

PSČ: 28201

Pošta: Český Brod

Telefon: 321 672 890

Fax: 321 672 890

Email: ou@prisimasy.cz

www: www.prisimasy.cz

Korespondenční adresa (je-li jiná než výše uvedená)
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

ORP:
Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu: 6327151/0100

Bankovní ústav: Komerční banka

Kód banky: 0100
Specifický symbol: 20617

Statutární zástupce
Jméno: Pavel Frank

Funkce: starosta

Jméno: Václav Šmejkal

Funkce: místostarosta

Žádost vyplnil
Jméno: Václav Šmejkal

Telefon: 604223027

E-mail:
smejkal@prisimasy.cz

Doplňující informace
Počet obyvatel k 31.12.2009: 672
Datum usnesení obecního zastupitelstva: 15.12.2010 0:00:00
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Obec má schválený územní plán: ano
Bilance hospodaření 2009 – příjmy: 7 223 066 Kč

výdaje: 6 513 688 Kč

Schválený rozpočet na rok 2010 – příjmy: 10 498 540 Kč

výdaje: 10 498 540 Kč

Projekt
Název projektu: Sportovní areál obce Přišimasy
Oblast podpory: Tělovýchovná zařízení
Popis projektu:
Projekt upravuje stávající fotbalové hřiště na sportovní areál obce Přišimasy dle vypracované
projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Projekt předkládaný v této žádosti
představuje první etapu úpravy areálu. Tato úprava zahrnuje kompletní terénní úpravy území
včetně inženýrských sítí a novou plochu fotbalového hřiště včetně vybavení.

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:
Hlavním cílem projektu je upravit stávající fotbalové hřiště v obci Přišimasy na sportovní areál
obce. Další cíl projektu je zajištění doporučených parametrů hrací plochy a zázemí fotbalového
hřiště pro účast fotbalového klubu v soutěžích ČMFS. Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití a
aktivní odpočinek obyvatel v obci. Zlepšení podmínek pro budování členské základny fotbalového
klubu v obci se zaměřením na věkové skupiny žáků Vytvoření základny pro komunitní život v
obci, fotbalové hřiště je hlavním místem setkání (např. akce přádané Klubem žen- Den dětí,
Drakiáda, Staročeské Máje, pálení čarodějnic) Podpořit diverzitifikaci funkcí obce – kromě
residenční funkce též funkce rekreační. Zlepšení vzhledu obce a rozšíření udržované zelené
plochy v obci. Zvýšení atraktivity obce pro návštěvníky v době konání zápasů.

Výchozí situace:
Stávající fotbalové hřiště se nachází na pozemcích intravilánu obce č. 14, 20/1 a 1153/2 v
katastrálním území obce. Pozemky jsou svažité k severu s částečně vyrovnanými hracími
plochami. Na pozemku se nachází pár vzrostlých stromů (bříza a dvě třešně) a v severní části
pozemku pás náletové zeleně. V severovýchodním rohu pozemku jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad. Nachází se zde fotbalové hřiště s budovou zázemí ze 70. lét a jeden nohejbalový
kurt se zázemím tvořeným dvěma Unimo buňkami. Fotbalové hřiště je travnaté, nohejbalový kurt
má mlatový povrch. Zázemí nohejbalu není napojeno na žádné inženýrské sítě. Fotbalové šatny
jsou napojeny na elektrickou přípojku přes nově vybudovaný napojovací bod podzemním
vedením, zásobování vodou je ze studny a z nově vybudované přípojky na obecní vodovod,
odpadní vody jsou vedeny do bezodtokové vyvážecí jímky. Fotbalové a nohejbalové hřiště je v
současné době využíváno pro tréninky a sportovní utkání. Fotbalové a nohejbalové hřiště
představuje vedle centra pro sportovní aktivity také významné místo setkání různých skupin
obyvatel v obci (sportovní utkání, společenské akce pořádané Klubem žen, Mateřskou školou
Rodinným centrem Šikulka). Na celý sportovní areál bylo vydáno stavebním odborem Městského
úřadu v Českém Brodě stavební povolení, které nabylo právní moci dne 3.11.2009. Obec má
zkušenost s výběrem dodavatele stavby na základě výběrového řízení (v rámci projektu
Regenerace veřejné zeleně financovaného z SFŽP) a disponuje vzory smluv s dodavateli.
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Finanční prostředky na spoluúčast byly vyčleněny z rozpočtu obce a nebudou použity pro jiný
účel.

Zdůvodnění potřeby realizace projektu:
Obec Přišimasy zaznamenává nárůst počtu obyvatel z 520 obyvatel v roce 2004 na současných
672 obyvatel a sílí proto potřeba v obci podporovat nejen její residenční funkci, ale také funkci
rekreační. Cílem je vytvořit obyvatelům obce zázemí pro aktivní odpočinek a podporu místních
sociálních vazeb. Fotbalové hřiště představuje přirozené centrum společenského dění v obci.
Obec nedisponuje jiným místem, kde by tyto aktivity mohly probíhat. Sportovní areál je ideálně
umístěn ve středu obce, v zóně s minimálním provozem. Samotná sportoviště i jejich stávající
zázemí jsou v současné době nevyhovující (zastaralost, špatný technický stav, špatné hygienické
podmínky). Fotbalové hřiště a jeho zázemí rovněž nesplňuje doporučené parametry ČMFS, je
nutné též upravit stávající sklon fotbalového hřiště (úhlopříčný výškový rozdíl je 330 cm). Obec
dlouhodobě trpí absencí zázemí pro sportovní aktivity obyvatel obce (např. tenis a dostatečná
kapacita pro nohejbal, případně volejbal, sportovní aktivity dětí a mládeže). Dále trpí absencí
jakéhokoliv hřiště pro nejmenší děti a vyhovujícím prostorem pro venkovní aktivity dětí MŠ a
Rodinného centra Šikulka.. Probíhající výstavba nových rodinných domů v obci a přísun mladých
rodin způsobil významné změny v demografickém složení obyvatel obce. Z celkového počtu
obyvatel je celkem 38 obyvatel obce do věku 6 let a 52 obyvatel 6-18 let. Tato skutečnost
vyvolává potřebu programově myslet na zajištění volného času dětí a mládeže, zprostředkování
pozitivních sportovních zážitků a působit tak preventivně proti pocitu nudy a šíření sociálně
patologickým jevů mezi dětí a mládeží. Předkládaný záměr je zcela v souladu s návrhem
územního plánu obce, který je v současné době v posledním kole projednávání. Schválení
územního plánu obce by mělo proběhnout do konce roku 2009. Priority obce jsou schváleny dne
7.11.2008 Místním programem obnovy a rozvoje vesnice na období 2008-2010.

Popis způsobu realizace projektu:
Projekt bude probíhat podle zpracované dokumentace, která byla zpracována autorizovaným
architektem. Firma, která rekonstrukci provede, bude vybrána na základě výběrového řízení . Toto
výběrové řízení se bude řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Realizace bude rozdělena do těchto fází: Fáze 1 Vypsání výběrového řízení
Vyhodnocení nabídek Podpis smluv Fáze 2 Realizace úpravy sportovního areálu, která zahrnuje
tyto dílčí aktivity - kompletní terénní úpravy včetně přípravy inženýrských sítí - úprava stávajícího
fotbalového hřiště (úprava stávající plochy, aby odpovídala požadavkům ČMFS) Fáze 3
Kolaudace stavby Fáze 4 Zpracování plánu údržby objektu a pravidel pro jeho využívání - Bude
zpracován plán péče a údržby objektu včetně mechanismů jeho pravidelné revize - Zpracování
pravidel pro využívání objektu – zapojení obyvatel do tvorby těchto pravidel formou internetové
diskuse (se zaměřením na věkovou skupinu mládeže) s cílem zvýšit pravděpodobnost, že tato
pravidla nebudou pouze formální, ale obyvatelé obce se s nimi ztotožní. Fáze 5 Slavnostní
otevření areálu spojené se sportovně kulturní akcí. Cílem bude představit obyvatelům obce a
okolních obcí nový sportovní areál, seznámit je s možnostmi a pravidly jeho užívání, přispět k
pocitu sounáležitosti obyvatel obce k tomuto objektu. Zajištěna bude účast zástupců regionálního
tisku a médií s cílem prezentovat ukončení projektu také obyvatelům dalších obcí v regionu,
zpracována bude tisková zpráva pro regionální tisk. Fáze 6 Další doprovodné aktivity (realizované
v průběhu celé doby realizace projektu) průběžné informování obyvatel o projektu zaměřeno
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bude na obyvatele obce a dalších okolních obcí, využito bude webových stran obce, tištěného
měsíčníku Zpravodaj Přišimas, vývěsek na veřejných prostorách (místní úřad, obchod),
zpracovány budou články do regionálních médií - publikace článků v regionálním tisku,
zprostředkování informací médiím. Po celou dobu realizace projektu budou plněny podmínky
vizuální identity projektu.

Možná rizika realizace projektu:
Rizika spojená s majetkoprávními vztahy – byla ošetřena odkoupením pozemků, v současné
době veškeré pozemky, na kterých bude realizace projektu probíhat jsou majetkem obce. Riziko,
že projekt nezíská dotaci. V tomto případě se bude obec ucházet o finanční prostředky z jiných
dotačních titulů. Riziko, že obec nebude disponovat vlastními prostředky určenými na
spolufinancování projektu. Toto riziko bylo ošetřeno rozhodnutím zastupitelstva o vyčlenění částky
na spolufinancování ze stávajících prostředků obce. Tato částka je v současné době rezervována
pro tento účel. Malá politická a společenská podpora projektu Projekt vychází z analýzy potřeb
obyvatel obce. Projekt byl připraven zastupitelstvem obce za pomoci občanů obce. Projekt byl
schválen a podpořen zastupitelstvem obce. Projekt je v souladu s územním plánem obce.
Realizovaný projekt nezapadne do architektury a prostředí obce. Toto riziko bylo ošetřeno
zpracováním citlivé projektové dokumentace , která v maximální možné míře vychází se
současného uspořádání sportoviště. Estetická návaznost sportovního areálu na okolní veřejnou
zeleň je řešena rovněž ve studii obnovy veřejné zeleně v obci, jejíž realizace v obci v současné
době probíhá. Riziko, že se sportovní areál stane objektem vandalismu. Riziko je ošetřeno
prostřednicvím oplocení areálu a jeho zamykání ve večerních a nočních hodinách. Oplocení bude
vybudováno v době zahájení projektu, čímž se rovněž zajistí zabezpečení objektu v době
realizace projektu. Další rizika nebyla shledána.

Zahájení realizace projektu měsíc/rok: 6/2011
Ukončení realizace projektu měsíc/rok: 5/2012
Projekt musí být ukončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy příjemcem dotace; uznatelné jsou náklady vzniklé od 1. 1. 2011.

Připravenost projektu
Stavební povolení
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Dotace
Typ dotace:

investiční

Požadovaná investiční dotace:

4 713 091 Kč

Požadovaná neinvestiční dotace:

0 Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2011:

4 713 091 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům:

94,982%

Vlastní investiční zdroje:

249 000 Kč

Vlastní neinvestiční zdroje:

0 Kč

Celkové vlastní zdroje:

249 000 Kč

Předpokládané investiční náklady:

4 962 091 Kč

Předpokládané neinvestiční náklady:

0 Kč

Celkové předpokládané náklady:

4 962 091 Kč

Spolufinancování projektu EU
Spolufinancování projektů EU

Ne

Dotace z EU:

0 Kč

Náklady na projekt včetně dotace z EU:

0 Kč

Závazné minimální parametry akce
Parametr

Jednotka

Hodnota

Výkop rýh pro drenáže

m3

271

Vsakovací jámy - výkop a
zásyp štěrkem

m3

20

Vrtání jam pro sloupky oplocení
a zábradlí

ks

52

Pouzdra pro sloupky branek dodávka a osazení.

ks

4

Obrubník záhonový do
betonového lože s opěrou dod. a os. ABO 4-8

m

330

m3

45

m

905

Beton pod obrubníky a sloupky
- dodávka.
Drenáž do 10cm vč. zásypu
štěrkem - výkop a pokládka.
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Revizní šachta 60 x 60cm,
výkop, betonáž, osazení včetně
litinového poklopu

ks

8

Písčitá ornice vč.doplň.písku do
nové vrch.vrstvy - dodávka.

t

1686

Míchání a položení nové
vrch.vrstvy tl.10cm
laser.graderem,hnojení,zasetí

m2

6650

Plošná drenáž ze štěrkopísku
tl.15cm

m2

6650

Travní semeno hřišťové dodávka.

kg

325

Travní semeno - rozsev.

m2

6650

Branka kopané včetně sítě.

ks

2

Sítě ochranné,oka 10/10cm

m2

360

Sloupky oplocení výška = 7,50
m, průměr 89 mm - dodávka a
montáž.

ks

14

Sloupky zábradlí výška = 1,50
m, průměr 89 mm - dodávka a
montáž.

ks

38

Madlo zábradlí z jaklu
100/40mm-D+M

m

90

Trubky pr.42mm-D+M

m

180

Nátěry kovových konstrukcí 1x
základová barva + 2 x krycí
syntetický nátěr včetně
dodávky barvy.

m2

250

Sejmutí ornice s přemístěním
50-100m

m3

650

Odkopávky v hornině třídy I-II
objem 1 000-10 000m3

m3

3617

Vodorovné přemístění výkopku
bez naložení v hornině třídy IIV 9-10km

m3

2763,11

Násypy s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách, s hrubým
urovnáním, zhutněných s
uzavřením povrchu násypu z
hornin soudržných s

m3

945,00
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Plošná úprava terénu s
urovnáním povrchu, vč. svahu
<1:2 + zatravnění

m2

2909,60

Rozprostření a urovnání ornice
s přemístěním z hromad nebo
dočasných skládek ve
vzdálenosti <30m, ve svahu
sklonu >1 : 5 při souvislé ploše
>500m2,

m2

2909,60

Hloubení v hornině třídy III 1001 000m3

m3

207,55

Plošná úprava terénu s
urovnáním povrchu, vč. svahu
<1:2 + zatravnění

m2

2909,60

Pás základový z betonu žel.
B20 (C16/20) cement PC pod
gabiony

m3

2,53

Zídky gabion tl.500 mm

m2

158,80

m

30

m3

24,09

t

250,07

Plastové potrubí z HDPE 100,
SDR11 pro pitnou vodu Ø32x3

m

18

Plastové potrubí z HDPE 100,
SDR11 pro pitnou vodu
Ø40x3,7

m

210

Spojka - napojení HDPE - ocel

ks

10

Napojení na stávajícín rozvod
užitkové vody

ks

1

Šachta DN800 pro vývod
zalévání a uložení hadice s
poklopem

kpl

8

Ocelové trubky závitové
pozinkované včetně fitinek
(svislé potrubí v šachtě)

m

12

Kulový kohout průchozí pro

kpl

10

Osazení schodišťových stupňů
železobetonových na desku, s
provizorním dřevěným
zábradlím a zakrytím stupnic
prkny - broušených + D
Násyp štěrkopísek
Přesun hmot na zpevněných
plochách
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pitnou vodu PN 10 s hadicovou
koncovkou
Vypouštěcí kohout

ks

10

Pohotovost čerpací soupravy
do 10 m výšky a do 500 l za
minutu podle potřeby

den

30

Hloubení zapažených rýh š. do
2000 mm v horn. 3 vč. příplatku
za lepivost

m3

192

Svislé přemístění výkopu z
horn. 1–4 při hloubce výkopu
do 8 m

m3

192

Vodorovné přemístění výkopku
z horn. 1 – 4 na mezideponii

m3

192

Vodorovné přemístění
přebytečného výkopku z horn.
1-4 na skládku, včetně naložení
a vyložení

m3

52

Obsyp a podsyp potrubí
štěrkopískem, třída C, frakce 022 (zrno max. 20 mm), zhutnit
na 97 % PS

m3

42

Zásyp rýh z vhodných hornin 1
– 4 (s průběžným hutněním)

m3

170

Hutnění násypů pro jakýkoliv
sklon

m3

212

Výstražná fólie na potrubí
vodovodu

m

258

Signalizační vodič ) – CYKY
1x2,5, včetně VSV

m

240

Tlaková zkouška vodovodu

kpl

1
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Povinné přílohy k žádosti
1. Podrobný rozpočet akce, u investičních akcí položkový rozpočet.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazku spolufinancování
akce.
3. List(y) vlastnictví (ne starší než tři měsíce, stačí vytištěné z internetu) – u veřejného
osvětlení postačí čestné prohlášení obce o vlastnictví pozemků, na kterých je veřejné
osvětlení umístěno; u veřejného rozhlasu nevyžadováno (nemusí být umístěn na
pozemcích ve vlastnictví obce).
4. Katastrální mapu(y) s vyznačením dotčených pozemků (v případě veřejného rozhlasu
s vyznačením jeho umístění).
5. Seznam dotčených pozemků (neplatí pro veřejný rozhlas).
6. Čestné prohlášení žadatele o vlastnictví veřejného rozhlasu (platí pouze pro veřejný
rozhlas).
7. Souhlasy všech vlastníků s realizací akce (pouze v případě místních komunikací a
chodníků, které nejsou ve vlastnictví žadatele; a veřejného osvětlení, které je umístěno na
pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele).
8. Stanovisko Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (pouze v
případě investičních akcí, kde je požadovaná dotace vyšší než 4 mil. Kč včetně DPH).
Všeobecná prohlášení
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této
žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní
plynoucích.
Prohlašuji, že tato žádost odpovídá „Pravidlům pro poskytování účelových dotací v rámci
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platným pro poskytování dotací od roku 2010 ve
Středočeském kraji“, schváleným usnesením č. 82-6/2009/ZK ze dne 12.10.2009.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby vybrané údaje z této žádosti byly
zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.
Prohlašuji, že nemám(e) ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu ke
státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obce a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým
organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je kraj zřizovatelem
nebo zakladatelem, a že nejsem (nejsme) v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo
příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský
kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.
Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce.
Prohlašuji, že veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí stejně jako příslušné pozemky jsou
ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti o dotaci (vyjma chodníků, místních komunikací,
veřejného osvětlení – zde je dokládán souhlas vlastníka s realizací akce – a vyjma veřejného
rozhlasu).
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Prohlašuji, že má-li obec schválený, či připravuje-li, územní plán, je uvedená akce s ním v
souladu.
Prohlašuji, že projekt uvedený v této žádosti nebude spolufinancován z žádného fondu Evropské
Unie.
Závěrečné prohlášení
Zavazuji se, že v případě poskytnutí dotace budu postupovat podle platného znění „Pravidel pro
poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platných pro
poskytování dotací od roku 2010 ve Středočeském kraji“.
Datum: …………………....
Úředně ověřený podpis a razítko:...........................................................................…………………....
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