
   

  

Projektový list pro výb ěr pilotního projektu 
(shodný pro oba typy asistencí)  

Předkladatel projektu  Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky 

Právní forma 
předkladatele projektu 

 

Nestátní nezisková organizace 

 

 
 

IČO 00653586 

Sídlo Nasavrky, 538 25 Nasavrky 

Zodpov ědný zástupce 
předkladatele projektu 
Telefon 
E-mail 

Radek Bureš 

605206432 

bures@petra-s.cz 

Hlavní kontaktní osoba 
(manažer projektu) 
Telefon 
E-mail 

Radek Bureš 

605206432 

bures@petra-s.cz 

Dotační program Regionální opera ční program NUTS II Severovýchod 

Prioritní osa 
2: Rozvoj městských a venkovských oblastí 
 

Oblast podpory 
2.3 Rozvoj venkova  
 

Název projektu Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu 

Typ projektu Projekt nezakládající veřejnou podporu a generující příjmy  



   

  

 

 

 

Partnerství ve řejného  
a soukromého sektoru ANO 

Další partne ři  

Partnerem projektu je Město Nasavrky. V minulosti se Město Nasavrky 
podílelo na financování akcí pořádaných žadatelem i na jejich realizaci. 
Zapojení partnera v rámci tohoto projektu - spolupráce formou 
komunitního plánování při přípravě a realizaci projektu, dozor nad 
realizací projektu, příprava na využití projektu, spolupráce v rámci 
zajištění udržitelnosti projektu. 

 
Stru čný popis projektu 
(max. 1000 znak ů) 
 

Záměrem projektu je rekonstrukce  sokolovny  T.J. Sokol Nasavrky a 
přilehlého areálu. V současné době je objekt využíván pro sportovní 
činnost, pro společenské akce a kulturu a z části je využíván jako 
zázemí pro přilehlé sportoviště. Objekt sokolovny je zastaralý a 
neodpovídá současným potřebám, svým charakterem, prostředím a 
atmosférou nemotivuje obyvatele města Nasavrky k aktivnímu 
sportování. Projekt řeší stavební úpravy a rekonstrukci objektu  
sokolovny. Bude provedena úprava dispozice pro vhodnější využití 
objektu a pokrytí potřeb současné doby, bude zajištěna bezbariérovost 
objektu. V projektu je zahrnuta i výstavba dětského hřiště. Součástí 
projektu je i nákup vnitřního vybavení včetně sportovního náčiní a 
audiovizuální techniky, venkovního vybavení. V sokolovně se nachází i 
restaurace - náklady na stavební práce i vybavení jsou zahrnuty do 
nezpůsobilých výdajů.  
 

Cíl projektu 
(max. 1000 znak ů) 

Po rekonstrukci objektu dojde ke zpříjemnění prostředí, kde budou 
členové T.J. Sokol Nasavrky trávit svůj volný čas, k rozšíření nabídky 
volnočasových sportovních a společenských aktivit, což povede k 
efektivnějšímu využití sokolovny a k nárůstu návštěvnosti i nových členů 
T.J. Sokol Nasavrky. 
Projekt přispěje ke zatraktivnění života na malém městě. 

Jak tento cíl souvisí s cílem 
oblasti podpory?  

Daný projekt svou náplní odpovídá podmínkám Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj 
městských a venkovských oblastí, oblastí podpory 2.3 Rozvoj venkova 
tím, že zvýší atraktivitu venkova pro život obyvatele.  Projekt je  zaměřen 
na modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující  
zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času. 



   

  

 

 
Výstupy projektu 
(max. 1000 znak ů) 
 

Výstupem projektu je komplexní rekonstrukce areálu sokolovny (vlastní 
budovy  + venkovního areálu) a její transformace na multifunkční 
centrum pro:  
1) Sportovní aktivity - paralelní provoz pro více skupin, zázemí pro fitnes  
(cca do 15 cvičících), prostory pro skupiny registrovaných i amatérských 
sportovců, zdravotní cvičení, pohybové aktivity seniorů, zázemí pro 
venkovní aktivity, osvětlení hřišť umožní zmiňované aktivity provozovat i 
ve večerních hodinách,  dětské hřiště. 
2) Kulturní a společenské aktivity – pořádání plesů,  divadelních 
představení, projekcí, seminářů, výstavy, vystoupení žáků ZŠ, ZUŠ, MŠ, 
městských slavností, mateřský klub (2-3 x  týdně aktivity pro matky s 
dětmi).  
Výstupy projektu naplní  povinné monitorovací indikátory - dojde k 
regeneraci a revitalizaci území a objektu ve venkovské oblasti, ale i další 
(nepovinné) indikátory. 
 

Odůvodn ění pot řebnosti 
projektu, jeho inovativnosti 
a synergického efektu 
(max. 1000 znak ů) 

Projekt řeší možnost zlepšení funkčnosti, odstranění estetické a 
provozní závady stávajícího objektu. Po realizaci projektu bude moci 
žadatel rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Projekt celkově přispěje 
ke zvýšení možností sportovního, kulturního a společenského vyžití v 
malém  městě a to pro občany všech věkových kategorií. Realizací 
projektu se zlepší vzhled a zvýší prestiž města. Projekt také přispěje k 
eliminaci sociálně patologických jevů. Realizace projektu přispěje k 
vyváženému rozvoji území a přispěje k regeneraci a revitalizaci 
venkovského prostředí. Zároveň dojde k zvýšení úrovně kvality života 
obyvatelstva na malém městě Nasavrky (zvýšení nabídky 
volnočasových aktivit) a k vytvoření atraktivního prostředí pro život 
obyvatel města. Nový územní plán města počítá pro další období se 150 
novými stavebními parcelami a přírůstkem cca 500 lidí. Z tohoto důvodu 
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky předpokládá i nárůst členů. Po 
rekonstrukci a modernizaci sokolovny dojde ke zkvalitnění a rozšíření 
nabídky služeb a k možnosti efektivnějšího využití sokolovny. 

Odůvodn ění projektu  
jako pilotního 

Projekt je typickým příkladem rekonstrukce venkovské sokolovny. Jejíž 
přestavbou na multifunkční centrum se zatraktivní a zkvalitní život na 
venkově. 
Projekt lze aplikovat na většinu obdobných staveb v regionu (případně 
NUTS II) – rekonstrukce sokoloven, orloven, případně kulturních domů. 

Best practices ANO  

Koneční uživatelé projektu 

1)  členové T. J., obyvatelé Nasavrk a celého mikroregionu 
2) příležitostní návštěvníci města 
V současnosti je jasně patrný nárůst zájmu o aktivity provozované T.J. 
(průběžně se zvyšuje počet členů T.J., stoupá návštěvnost jednotlivých 
akcí, zvyšuje se turistická atraktivita mikroregionu, narůstá zájem o 
aktivní trávení volného času …).   



   

  

 

 

Místo realizace projektu 
(obec, okres, kraj) 

Slatiňanská č.p. 53 a č.p. 129, 538 25 Nasavrky, okres Chrudim, 
kraj Pardubický 

Dopad projektu 
 
Místní (lokální) 
 

Soulad s rozvojovými 
strategiemi 

Projekt je v souladu s rozvojovými strategiemi ČR a Pardubického kraje  
a Programem rozvoje obce Nasavrky. Tento projekt je jedinečný tím, že 
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky je nezisková organizace, a přesto 
může realizovat projekt tohoto rozsahu 

Dopad na socioekonomický 
přínos 

- rozšíření nabídky volnočasových aktivit a zvýšení jejich kvality  
- vytvoření odpovídajícího prostředí pro pořádané aktivity a akce 
- vytvoření bezbariérového přístupu umožní zdravotně znevýhodněným  
  a špatně se pohybujícím občanům účastnit se nabízených aktivit a akcí 
- zlepšení kvality života v malém městě 
- rozvoj spolkové činnosti v Nasavrkách 
- snížení výskytu sociálně patologických jevů 

Dopad na horizontální 
témata 

- Významný je pro udržitelnost života na venkově (kvalitní trávení 
volného času, společenské a kulturní aktivity, …)  
- V rámci projektu budou instalovány venkovní power inverter 
kondenzační jednotky včetně zimní regulace pro topení, což přinese 
značnou úsporu energie při vytápění objektu.  
- Z nevyužité zatravněné plochy vedle sokolovny vznikne sportovní a 
dětské hřiště 
Patrný je i přínos v oblasti rovných příležitostí různých skupin obyvatel 
Nasavrk (aktivity seniorů, matek s dětmi, zdravotní cvičení, naplnění 
volného času dětí a mládeže, …) 

Předpokládaný termín 
realizace projektu 
Předpokládaný termín 
zahájení projektu  
Předpokládaný termín 
ukončení projektu 

 
 
Září 2009 
 
Prosinec .2010 

Předpokládané celkové 
náklady projektu (v K č) 30 405 618,60 Kč 

Předpokládané způsobilé 
náklady projektu (v Kč) 

26 658 439,50 Kč 

Předpokládané nezpůsobilé 
náklady projektu (v Kč) 

3 747 179,10 Kč 

Předpokládaná struktura 
financování zp ůsobilých 
náklad ů projektu (v %) 
Dotace z rozpočtu  
Regionální rady 
 

100% 

92.5 % 



   

  

Vlastní podíl žadatele 7.5  % 

Připravenost projektu K relevantní variantě uveďte stručný popis: 

Základní formulace projektu 
(písemná) 

ANO 

Dokumentace  
k územnímu řízení 

NE 

Dokumentace  
ke stavebnímu povolení 

ANO 

Územní rozhodnutí NE     

Stavební povolení ANO  

Dokumentace  
k zadávacímu řízení 

NE     

Uskutečněné zadávací řízení NE     

Dokumentace  
k realizaci stavby 

ANO  

Studie ekonomického 
hodnocení 

ANO  

 Natura 2000, EIA ANO 

Jiná úroveň projektové 
přípravy 

NE 

Zkušenosti p ředkladatele 
s jinými dota čními tituly  
a s finan ční podporou z EU 

T.J. jiné projekty nepředkládala 

Návaznost projektu na jiný 
Vámi realizovaný projekt --- 

Finan ční udržitelnost 
projektu 

Po ukončení realizace projektu budou jednotlivé aktivity financovány 
z členských příspěvků členů T.J.,z  pronájmů sokolovny (+ restaurace), 
z grantů, z příspěvků Města Nasavrky, apod. 

Institucionální udržitelnost 
projektu 

Udržitelnost projektu během jeho realizace, ale i po jeho ukončení bude 
zajišťovat Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky (žadatel projektu) 

Rizika projektu 

1) technická rizika -  nedostatečná koordinace stavebních prací 
                              - nedodržení termínu výstavby 
                              - navýšení vstupů 
     eliminováno pečlivým výběrem dodavatele, kvalitním stavebním  
     dohledem, realizace sledována členy realizačního týmu, kvalitně  
     zpracovaná smlouva s dodavatelem (pevné ceny) 
2) finanční rizika – nedostatek finančních prostředků k předfinancování  
                              Projektu 
     eliminováno předjednaným bankovní úvěrem 
3) právní rizika – nedodržení podmínek programu ROP 
     eliminováno spoluprací se zkušenou poradenskou firmou  
4) provozní rizika – nedostatek poptávky 
                            - nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 
   eliminováno dostatečnou marketingovou aktivitou, zpracováním reálné   
   finanční analýzy, případný propad cash flow bude pokryt z prostředků  
   T.J., Města Nasavrky (partnera projektu), sponzorů  



   

  

 
 
 
 

Souhlasím se zařazením projektu do databáze pilotních projektů                  
 

Souhlasím s podmínkami uveřejněné výzvy

 
 
Čestně prohlašuji, že budu k dispozici pro asistenci z projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a 
budu plnit úkoly ujednané s konzultantem. Zároveň uděluji souhlas s kompletním zveřejněním všech aktivit a 
výstupů týkajících se pilotního projektu široké veřejnosti a zavazuji se zajistit souhlas se zveřejněním 
výstupů projektu od všech dotčených dodavatelů (zpracovatelů). Tento souhlas bude přílohou Dohody o 
poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě / při realizaci a administraci. 

 
 
 

 

Jméno a p říjmení osoby 
oprávn ěné jednat jménem 
předkladatele projektu 

 
 
Radek Bureš 

Místo a datum 
 
Nasavrky, 23.6.2009 
 

Podpis a razítko 
 
 
 


