PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
MORAVSKOSLEZSKO
Revitalizace víceúčelového zařízení v obci Velká Polom, 2. etapa
Registrační číslo projektu:
Stavební část:
Celkové předpokládané výdaje:
Předpokládaná doba výstavby:
Zhotovitel:
Dodávky:
Celkové předpokládané výdaje:
Předpokládaná doba dodání:
Dodavatel:
Maximální výše dotace:

CZ.1.10/4.1.00/05.01832

20.118.994,00 Kč bez DPH
06/2015 – 12/2015
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec Staré Město, Česká republika, IČ 28618891
549.000,00 Kč bez DPH
12/2015
AMBRA – Group, s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov,
Česká republika, IČ 25379887
100 % uznatelných nákladů, nejvýše 19.977.898,08 Kč

Předmětem projektu je stavební rekonstrukce stávajícího víceúčelového zařízení v obci Velká
Polom. V rámci stavebních prací dojde ke změně stávající dispozice objektu sokolovny
(přístavba) a úpravy jejího okolí vč. přístupových ploch a parkoviště. Součástí projektu je také
vnitřní vybavení objektu. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci zázemí pro rozhodčí a
skladovacích prostor v 1. PP objektu, dále k přístavbě a rekonstrukci společenského sálu
s pódiem, restaurace s kuchyní, zázemím a sociálním zařízením v 1. NP objektu. Součástí
stavebních prací je také zřízení bezbariérového přístupu do objektu. Zahájení provozní fáze je
očekáváno v roce 2016. Pro provoz restaurace bude vybrán nájemce, marketing sokolovny a
harmonogram využití objektu bude zajišťovat správce objektu (zaměstnanec obce, úvazek
0,75) spolu s pověřeným pracovníkem obecního úřadu.
K pozitivním dopadům projektu patří zkvalitnění zázemí pro pořádání kulturních a
společenských akcí obce, místních spolků a veřejnosti a tím celkovému zkvalitnění základní
občanské vybavenosti v obci. Modernizací zázemí pro rozhodčí vč. skladových prostor v 1. PP
objektu užívaných fotbalovými oddíly, bude dokončena celková modernizace prostor

sloužících pro sportovní volnočasové aktivity členů tělovýchovné jednoty, především
fotbalových oddílů v obci.
Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.

Stavební úpravy tělocvičny a zázemí ZŠ Velká Polom
Registrační číslo projektu:
Stavební část:
Celkové výdaje:
část SO 01
část SO 02 – podpora ROP MSK
Předpokládaná doba výstavby:
Zhotovitel:
Dodávky:
Celkové výdaje:
Část A
Celkové výdaje:
Termín dodání:
Dodavatel:
Část B
Celkové výdaje:
Termín dodání:
Dodavatel:
Část C
Celkové výdaje:
Termín dodání:

CZ.1.10/4.1.00/05.01841

3.928.577,00 Kč bez DPH
snížení energetické náročnosti budovy a zázemí
1 805 429,83 Kč bez DPH
vnitřní stavební úpravy budovy tělocvičny a zázemí
2 123 147,17 Kč bez DPH
06/2015 – 09/2015
Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56
Hrušky, Česká republika, IČ 25585142
435.988,28 Kč bez DPH

66.318,60 Kč bez DPH
9/2015
Mgr. Břetislav Baar, Slezská 322, 747 60 Pustá Polom,
Česká republika, IČ 60804114
177.200,00 Kč bez DPH
11/2015
SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, Česká republika, IČ 26845431
79.000,00 Kč bez DPH
11/2015

Dodavatel:
Část D
Celkové výdaje:
Termín dodání:
Dodavatel:

SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, Česká republika, IČ 26845431
113.469,68 Kč bez DPH
9/2015
Mgr. Břetislav Baar, Slezská 322, 747 60 Pustá Polom,
Česká republika, IČ 60804114

Maximální výše dotace na projekt: 100 % uznatelných nákladů, nejvýše 3.114.451,67 Kč
Předmětem projektu, SO 02, jsou stavební úpravy stávající tělocvičny základní školy ve Velké
Polomi včetně zázemí, a to rozšíření a rekonstrukce WC a umýváren, nové podlahy a obklady
v tělocvičně a zázemí, schodišťovém prostoru a na chodbě. V šatnách jsou stěny opatřeny
nátěrem z omyvatelného materiálu. Rekonstrukce se týká i elektrorozvodů a rozvodů
zdravotně-technické instalace. Součástí projektu je i pořízení nového vybavení tělocvičny,
nářaďovny a zázemí.
Část SO 01 řeší zateplení fasády, střechy a rekonstrukci ústředního vytápění, tyto náklady jsou
náklady nezpůsobilé pro projekt spolufinancovaný z ROP Moravskoslezsko (a nejsou v něm
zahrnuty). Tato část je spolufinancována z prostředků EU v rámci dotačního programu OP
Životní prostředí.
K pozitivním dopadům projektu patří zkvalitnění zázemí pro vzdělávací infrastrukturu v obci
Velká Polom, která je potřebná s ohledem na rostoucí počet obyvatel obce. Realizací projektu
dojde k naplnění strategických cílů obce Velká Polom v oblasti podpory sportu a
volnočasových aktivit. Tělocvična slouží v dopoledních hodinách k výuce žáků základní školy.
V odpoledních hodinách je využívána především místními spolky k volnočasovým aktivitám
dětí, mládeže a dospělých. Případnou volnou kapacitu tělocvičny využívají také obyvatelé obce
ke sportovnímu vyžití.
Projekt obsahující stavební část SO 02 a dodávky je uskutečňován za pomoci prostředků
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

