Příloha č. 2 - seznam náhradních žadatelů v rámci krajského dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020
Poř.
číslo

Náhradní
projekt č.

IČ

Příjemce dotace/
žadatel

12

1

00635529 Obec Staré Těchanovice

13

2

00635383

14

3

00296228 Město Město Albrechtice

15

4

00300420

16

5

00296333 Obec Slezské Rudoltice

6

00635391

Obec Radkov

Název projektu/účel

Typ projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu

Podíl dotace
na nákladech
projektu v %

Požadované
prostředky z
rozpočtu kraje

Zůstatek
alokace

Počet
obyvatel

Formální
kritéria

Kritéria
Výsledek hodnocení formálních kritérií
přijatelnost
a kritérií přijatelnosti
i

Popis projektu
Cílem předkládaného projektu obce Staré Těchanovice je rekonstrukce částí objektů občanské vybavenosti. Účelem je dokončit rozsáhlé
rekonstrukční práce, které umožní další fungování objektů pro potřeby občanů a také návštěvníků obce. Prvním objektem je
bytový dům ve vlastnictví obce, která nyní provádí na celém objektu rozsáhlou rekonstrukci umožňující vznik 4 bytových jednotek pro
sociálně slabé.

Rekonstrukce objektů občanské vybavenosti

a

1 373 136 Kč

79,99%

1 098 400 Kč

-1 098 400 Kč

155

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt

Víceúčelové hřiště v obci Radkov

a

6 116 839 Kč

49,04%

3 000 000 Kč

-4 098 400 Kč

531

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt jsou na tento druh infrastruktury kladeny. Důvodem podání této žádosti je především absence tohoto prvku v obci a iniciativy občanů k jeho

Info-kavárna

a

3 000 000 Kč

70,00%

2 100 000 Kč

-6 198 400 Kč

3607

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt infocentra. Jak kavárna, tak infocentrum, v současné době v Městě Albrechticích nikdo neprovozuje. Jednalo by se o prostory v památkově

Rekonstrukce fasády a střechy objektu DPS Melč - Mokřinky

a

2 692 562 Kč

80,00%

2 154 000 Kč

-8 352 400 Kč

626

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt vlastnictví žadatele - obce Melč), které jsou určeny pro zdravotně postižené občany nebo pro poživatele starobního či plně invalidního

Rekonstrukce kotelny společně s výměnou otopné soustavy a
zdrojem vytápění v bytovém domě č.p. 116 a 117 v obci
Slezské Rudoltice

a

3 760 000 Kč

79,73%

2 998 000 Kč

-11 350 400 Kč

553

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt za účelem zajištění vytápění (včetně pořízení a instalace otopných těles) a zajištění ohřevu teplé vody v bytech bytového domu, který má dva

Rekonstrukce stropu kulturního domu

a

1 670 576 Kč

80,00%

1 336 400 Kč

-12 686 800 Kč

394

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt zde vhodnou zastupující alternativu. Kulturní dům je v důsledku havarijního stavu uzavřen a pro uživatele nepřístupný, jeho další užívání již

Díky realizaci projektu dojde ke zkrášlení a zpříjemnění prostředí, které mohou navštěvovat a využívat občané všech věkových kategorií.
Nové hřiště rozšíří možnosti trávení aktivního volného času. Hřiště bude splňovat všechny bezpečnostní požadavky, které
výstavbě.

Obec Melč

Cílem projektu je zajistit prostory pro vybudování kavárny v Městě Albrechticích. Tato kavárna by zároveň sloužila jako provozovna
chráněné budově, tzv. Měšťanském domě, v přízemí, s přístupem i pro invalidní, a to přímo v centru města, na náměstí.

Cílem předkládané žádosti je realizace stavebního záměru rekonstrukce střešní krytiny a fasády u objektu domova s pečovatelskou službou v
katastrálním území obce Melč, resp. v místní části Mokřinky. Celý objekt DPS je tvořen samostatnými bytovými jednotkami (jež jsou plně ve
důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby.

17

Obec Moravice

Myšlenkou projektového záměru je zajistit kvalitní a cenově dostupné bydlení pro všechny potenciální skupiny obyvatelstva (tzn. mladé
rodiny s dětmi, senioři, samoživitelky a další). Cílem tohoto projektu je tak rekonstrukce strojovny/kotelny společně s výměnou zdroje tepla
vchody, č.p. 116 a 117, k.ú. Slezské Rudoltice. Tato rekonstrukce strojovny, výměna zdroje tepla a otopných těles spolu s dalšími pracemi,
které na daných bytových domech probíhají, zajistí potřebné bydlení pro cílové skupiny.

Předmětem předkládané žádosti o dotaci je kompletní rekonstrukce havarijního stavu stropu, stropních konstrukcí a podlahy kulturního
domu. Cílem je tak napravit havarijní stav objektu, který je pro občany obce a návštěvníky stěžejním prvkem občanské vybavenosti a nemá
není možné a pro uživatele by bylo zcela nebezpečné.

18

19

Předkládaná žádost je dílčí částí celkové plánované komplexní rekonstrukce sportovně-společenského areálu v obci Větřkovice. Tato celková
komplexní rekonstrukce má přitom několik dílčích etap (zejména demolice stávajícího objektu v místě realizace, výstavba

7

00849740

Obec Větřkovice

Rekonstrukce sportovně společenského areálu

a

4 039 548 Kč

74,27%

3 000 000 Kč

-15 686 800 Kč

751

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt zázemí pro sportovce vč. nadstřešení shromažďovacího prostoru, výstavba zázemí pro širokou veřejnost vč. nadstřešení

8

00299898

Město Budišov nad
Budišovkou

SportParkBnB - I. etapa: skatepark

a

4 100 000 Kč

69,00%

2 828 900 Kč

-18 515 700 Kč

3182

V pořádku

V pořádku

doporučit ke schválení jako náhradní projekt místě poblíž stávajícího dětského hřiště a v těsné blízkosti multifunkční sportovní haly, fotbalového hřiště a venkovních tenisových kurtů. Na

18 515 700,00 Kč

společenskokulturního prostoru, sadové úpravy lokality, apod.), jejichž naplněním bude vytvořena zcela nová infrastruktura (zázemí) pro
sportovní a společensko-kulturní činnost obyvatel obce.
Cílem předkládaného projektu je vybudování I. etapy SportParkuBnB - skateparku - místa aktivního odpočinu především pro dospívající děti a
mládež - na parc. č. 477/11 k. ú. Budišov nad Budišovkou. Lokalita plánovaného SportParkuBnB se nachází na veřejném, volně přístupném
místě plánovaného SportParkuBnB je v současné době zanedbaná, nevyužívaná plocha zarostlá plevelem se zbytky stavební suti. Celá parcela
je plně ve vlastnictví žadatele.

