
REVITALIZACE  
MŠ PARAPLÍČKO v LITVÍNOVĚ 



CÍL PROJEKTU 

 zkvalitnění infrastruktury mateřské školy – zvýšení 
kvalitativních a bezpečnostních standardů objektu, 
který nevyhovuje současným hygienickým, 
technickým a normativním požadavkům 

 vytvoření kvalitního předškolního zařízení, které bude 
v důsledku znamenat zkvalitnění samotného 
předškolního vzdělávání 

 objekt se nachází v sociálně vyloučení lokalitě Janov – 
realizace projektu pomůže při rozvoji a stabilizaci 
území, pomůže při integraci dětí ze sociálně slabších 
rodin 



POPIS PROJEKTU 

 rekonstrukce objektu – vnitřní stavební úpravy 
(úprava dispozic, podlahy, omítky, nátěry, izolace, 
dveře, nové zařizovací předměty – kuchyně, sociální 
zařízení…nábytek) 

 rekonstrukce objektu – vnější stavební úpravy 

 úpravy ploch v okolí objektu – zpevněné plochy, 
sadové úpravy, oplocení, doplnění herních prvků, 
terénní úpravy 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

žádost podána do operačního programu: 

Regionální operační program II Severozápad 

prioritní osa 9.1 Regenerace a rozvoj měst 

oblast podpory 9.1.2 podpora revitalizace a 
regenerace středních a malých města 

69. výzva 
www.europa.eu www.nuts2severozapad.cz  

 

http://www.europa.eu/
http://www.nuts2severozapad.cz/


HARMONOGRAM AKCE 

 

 žádost podána   23.02.2015 

 zahájení realizace   01.06.2015 

 ukončení realizace   15.10.2015 

 žádost o platbu dotace  30.10.2015 

 



FINANČNÍ RÁMEC AKCE 

akce rozdělena do 3 částí 
 stavební úpravy objektu   cca 10,8 mil. Kč 
 vybavení nábytkem   cca 1,3 mil. Kč 
 herní prvky    cca 2,17 mil. Kč 
další náklady 
 projektová příprava   cca 166 tis. Kč 
 technický dozor, autorský dozor cca 105 tis. Kč 
 administrace, publicita   cca 17 tis. Kč 
 předpokládané celkové náklady akce  cca  15,9 mil. Kč 
 žádost o dotaci 85% celkových nákladů 13,5 mil. Kč 
 podíl města 15 % celkových nákladů  2,4 mil. Kč 



zhotovitelé 

 projektová příprava + autorský dozor - stavba 

Luboš Beneda 

 projektová příprava + autor. dozor – nábytek, hřiště 

S4A s.r.o. 

 technický dozor investora 

CHEMINVEST s.r.o. 

 

 



zhotovitelé 

stavební úpravy 
 na základě veřejné zakázky byla za zhotovitele vybrána 

spol. KP servis Most s.r.o. s nejvhodnější nabídkou v 
celkové výši 8.986.176,94 Kč bez DPH 

nábytek 
 na základě veřejné zakázky byla za zhotovitele vybrána 

spol. JP - KONTAKT s.r.o. s nejvhodnější nabídkou v 
celkové výši 1.092.250 Kč bez DPH 

herní prvky 
 na základě veřejné zakázky byla za zhotovitele vybrána 

spol. CHEMINVEST s.r.o. s nejvhodnější nabídkou v 
celkové výši 1.797.143,28 Kč Kč bez DPH 



stav před realizací 



realizace – stavební práce 


