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2 ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI 

 

Obchodní jméno EUFC CZ s.r.o. 

Sídlo Popelova 75, 620 00 Brno 

IČ 269 42 364 

DIČ CZ26942364 

 

Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty 

Člen zpracovatelského týmu 

 role  

Ing. Simona Dorazilová 

zpracovatel žádosti o podporu a povinných příloh 

Tel +420 736 631 355 

Email simona.dorazilova@eufc.cz  
 

Datum vypracování 

08. 11. 2017 

 

 

Obrázek 1: Simulace polyfunkčního komunitního centra - plánovaný stav 

mailto:simona.dorazilova@eufc.cz
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno Město Ronov nad Doubravou 

Sídlo Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou 

IČ 002 70 822 

Statutární zástupce žadatele 

Statutární zástupce 

 funkce  

Ing. Marcel Lesák 

starosta 

Tel +420 608 725 014 

Email starosta@ronovnd.cz  

 

 

Kontaktní osoba projektu 

Kontaktní osoba projektu 

 funkce  

Ing. Marcel Lesák 

starosta 

Tel +420 608 725 014 

Email starosta@ronovnd.cz  

 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu  

Žadatel je plátce DPH, avšak nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům 

projektu. DPH je tak způsobilým výdajem projektu. 

 

Název projektu 

Polyfunkční komunitní centrum Ronov nad Doubravou 

mailto:starosta@ronovnd.cz
mailto:starosta@ronovnd.cz
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4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 

4.1 Místo realizace projektu 

Adresa místa realizace 

  

Parcelní číslo  

Číslo LV 

Chittussiho náměstí objekt č. p. 151 a č. p. 287  

Ronov nad Doubravou 

130/1, 130/2 

10001 

Katastrální území Ronov nad Doubravou 

Vlastník 

Okres 

Kraj 

Město Ronov nad Doubravou 

Chrudim 

Pardubický 

 

Město Ronov nad Doubravou leží 28 km jihozápadně od Chrudimi v nadmořské výšce 250-265 m n.m. 

Ve městě žije ke dni 28. 4. 2017 dle Českého statistického úřadu 1 686 obyvatel. Je přirozeným 

spádovým městem pro okolní obce Lipovec (243 ob.), Bousov (208), Kněžice (156 ob.), Biskupice 

(70 ob.) a Chvalovice (125 ob.) 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 2: Místo realizace - ortofoto 
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4.2 Cílové skupiny projektu 

Cílovou skupinou komunitního centra jsou následující členové komunity: 

▪ osoby sociálně vyloučené, 

▪ osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

▪ osoby se zdravotním postižením. 

Konkrétně se jedná o tyto cílové skupiny osob:  

▪ svobodné matky s dětmi – spadají do skupiny osob sociálně vyloučených, osob ohrožených 

sociálním vyloučením, 

Obrázek 4: Místo realizace na území Města Ronov nad Doubravou 

Obrázek 3: Místo realizace –náhled katastrálni mapy 



  

 

Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 

Město Ronov nad Doubravou 

Polyfunkční komunitní centrum Ronov nad Doubravou 

9 

75 

▪ cizinci, etnické menšiny – spadají do skupiny osob sociálně vyloučených, osob ohrožených 

sociálním vyloučením, 

▪ zdravotně postižení – spadají do skupiny osob se zdravotním postižením, 

▪ rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci – spadají do skupiny osob sociálně vyloučených, osob 

ohrožených sociálním vyloučením, 

▪ dlouhodobě nezaměstnaní, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem 

života ohroženy – spadají do skupiny osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním 

vyloučením. 

Svobodné matky s dětmi 

Definice svobodného rodiče, matky, je upravena v ust. § 350 zákoníku práce, který říká, že osamělými 

se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a 

ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou. Za „neprovdanou 

matku“ je pak považována každá žena mající dítě, která neuzavřela manželství s mužem, jehož 

otcovství bylo k dítěti již určeno nebo jehož otcovství k dítěti je pravděpodobné. 

V Ronově nad Doubravou se vyskytuje 14 neúplných rodin dle definice výše, tedy svobodných matek 

s dítětem/dětmi.  

(zdroj: statistika Rodinného centra Koutek) 

Cizinci, etnické menšiny 

Cizincem je podle cizineckého zákona fyzická osoba, která není státním občanem ČR.  Cizincem je tedy 

i ten, kdo má občanství jednoho z členských států EU (občan EU), kdo má občanství vícero cizích států, 

kdo nemá občanství žádného státu (tzv. bezdomovec či apatrida), kdo státní občanství měl, ale toto 

občanství ztratil.  

Dle Českého statistického úřadu žije ve městech Třemošnici a Ronově nad Doubravou více jak 60 % 

osob jiné než české národnosti.1 Pobyt cizinců je sledován cizineckou policí a je v souladu se zákonem 

o pobytu cizinců na území ČR. Na území Ronova nad Doubravou je 37 osob spadajících do cílové skupiny 

etnických menšin. Jedná se o evidované a hlášené obyvatele města. Tento počet se může od reálného 

počtu lišit. (zdroj: matrika Ronov nad Doubravou).  

V Ronově nad Doubravou se vyskytuje 55 cizinců, z toho 37 trvale přihlášených, 18 přechodně 

evidovaných. V okolí se nachází na území města Třemošnice 103 cizinců, Biskupice 9 osob, Kněžice 3, 

Běstvina 5, Žlebské Chvalovice 1 a Lipovec 2. Celkem se tedy v Ronově nad Doubravou a přilehlých 

obcích nachází 178 cizinců.  

(zdroj: Ministerstvo vnitra k 1. 1. 2017. Jedná se o stavy hlášených osob.) 

Zdravotně postižení 

Zdravotně/tělesně postižené osoby jsou osoby sociálně vyloučené z důvodů jejich handicapu. Jedná se 

o skupinu osob zdravotně či tělesně postižnou, která poptává komunitní centrum zejména z hlediska 

                                                           

1 CZSO: https://www.czso.cz/csu/czso/13-5317-03-za_rok_2001-2_2_struktura_obyvatelstva  

https://www.czso.cz/csu/czso/13-5317-03-za_rok_2001-2_2_struktura_obyvatelstva
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poskytování sociálních služeb: sociální rehabilitace (Péče o duševní zdraví, z.s.) a odborného sociálního 

poradenství (Farní charita Chrudim). 

V současné době je v Ronově nad Doubravou 8 osob zdravotně postižených (ZTP/P), které by 

komunitním centrum využívaly a projevily významný zájem. Dále Pečovatelská služba eviduje 

37 uživatelů, kteří trpí na chronická onemocnění nebo jiná zdravotní omezení. Další osoby eviduje 

společnost Hewer, která od roku 1997 poskytuje službu osobní asistence a má v evidenci desítky 

dalších potenciálních klientů centra.  

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci 

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci jsou také jednou z cílových skupin. Jedná se o rodiny, které 

jsou sociálně vyloučené, které nemají dostatečné množství finančních prostředků na to, aby mohly 

navštěvovat placené kurzy, volnočasové aktivity, přednášky a další činnosti. V rámci komunitního 

centra se jedná o tzv. sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která je zajišťována jako podpora 

rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě 

nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou 

rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. 

Posláním této služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které 

žijí v rodinách v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé 

životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a v důsledku níž je navíc 

ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny. 

Obsahem spolupráce s touto cílovou skupinou je individuální sociální pomoc a poradenství při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských 

schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty 

bydlení. Náplní služby také je zlepšení života dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence 

předčasného ukončování jejich vzdělání. 

Na území Ronova nad Doubravou se nachází 5 rodin splňující definici uvedenou v předešlém textu a 

poptávající tuto aktivizační činnost a odborné sociální poradenství. 

(zdroj: Základní škola Ronov nad Doubravou) 

Dlouhodobě nezaměstnaní, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

Jedná se o osoby, které jsou starší patnácti let, aktivně hledají práci a jsou připraveny k nástupu do 

práce do 14 dnů. 

Za vážný ekonomický problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nemá 

práci déle než 1 rok. V takovém případě je velmi těžký návrat zpět do zaměstnání. 

Úřad práce Třemošnice (spádový úřad práce pro město Ronov nad Doubravou) eviduje 14 dlouhodobě 

nezaměstnaných osob. 
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Cílové skupiny jsou žadatelem jasně vymezené a identifikované dle poptávky po daném zařízení. 

Žadatel nevylučuje žádnou skupinu osob, která potřebuje pomoc, a to také v souladu se službami 

poskytovanými dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1. 

Cíle projektu a jeho výsledky naplňují specifický cíl výzvy č. 74, a to zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi v plné míře.  

Cílem projektu je vybudovat polyfunkční komunitní centrum, které bude veřejným víceúčelovým 

zařízením, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 

kulturních/multikulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity 

jako celku. 

Polyfunkční komunitní centrum se bude řídit principy komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž 

jejich náplň a tematické zaměření povede k rozvoji komunity. 

Centrum se bude tematicky zaměřovat na více typů aktivit, které jsou výsledkem projektu. Jedná se o: 

▪ Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů: 

o Pečovatelská služba – poskytovatelem služby je Pečovatelská služba Ronov nad 

Doubravou a byla pověřena výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 

2012/21/EU. V rámci projektu bude vykonávat službu „zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím“. Dále pak nad rámec poskytované služby dle zákona 

o sociálních službách bude poskytovat fyzioterapeutické cvičení pro klienty 

Pečovatelské služby, tvořivé dílny, přednášky se zajímavými osobnostmi.  

o Odborné sociální poradenství – provozovatelem této služby bude Farní charita 

Chrudim pověřená výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. 

Charita bude provozovat odborné sociální poradenství zejména pro cílové 

skupiny rodinného centra (rodiny s dětmi, zdravotně postižené a znevýhodněné, oběti 

domácího násilí). 

o Odborné sociální poradenství – provozovatelem této služby bude Romodrom o.p.s. 

pověřena výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Organizace 

poskytuje odborné sociální poradenství zejména osobám vyloučeným, osobám 

vedoucí rizikový způsob života, osobám ve výkonu trestu a dalším. 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  – provozovatelem této služby bude 

Oblastní charita Pardubice pověřena výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 

2012/21/EU. Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

zejména pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, ale také osobám 

sociálně vyloučeným, se zdravotním postižením a dalším. 

o Sociální rehabilitace – provozovatelem této služby bude Péče o duševní zdraví, z.s. 

pověřena výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Organizace 

poskytuje sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním, tedy 

pro osoby spadající a prolínající se všemi cílovými skupinami uvedenými v kapitole 4. 2. 

▪ Volnočasové aktivity – aktivity zaměřené na volný čas: 
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o Cvičení pro matky s dětmi – cvičení pro matky s dětmi/dítětem. Jedná se o společné 

cvičení matky s dítětem pod odborným vedením Oblastní charity Pardubice, konkrétně 

Rodinným centrem Koutek. 

o Cvičení pro matky  - děti hlídány ve vedlejší místnosti, opět zajišťováno Oblastní 

charitou Pardubice, Rodinným centrem Koutek. 

o Fyzioterapeutické služby, tvořivé dílny pro zdravotně postižené či znevýhodněné 

osoby pod záští Pečovatelské služby Ronova nad Doubravou. 

▪ Výchovně/vzdělávací služby: 

o podpora rodičovských kompetencí – Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita 

Pardubice), 

o vzdělávání komunity – Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou, Romodrom, o.p.s., 

Rodinného centra Koutek. 

▪ Environmentální služby a podpora jejich využití: 

o přednášky pro děti pod záští Geoparku Železné hory, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště technické Třemošnice, 

o přednášky, vzdělávací akce v oblasti environmetální pro dospělé pod záští Geoparku 

Železné hory, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice. 

Na základě výše uvedených aktivit a služeb projekt naplňuje specifický cíl 2.1 Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy PO2, a to zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 

k sociální inkluzi. 

Cílem nového centra je vytvořit materiálně a technicky vhodný prostor pro setkávání obyvatel 

komunity, vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce, setkávání tematických skupin 

pro řešení identifikovaných problémů komunity, realizaci volnočasových aktivit, kulturních a 

zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblastí aj.  

Současně bude komunitní centrum vytvářet prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první 

kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. 

Řešením problému nedostatečných prostor pro realizace aktivit centra je vznik nového komunitního 

centra, ve kterém se budou setkávat cílové skupiny za účelem jejich integrace do společnosti. 

Centrum bude sloužit k:  

▪ setkávání osob z řad cílových skupin se sociálním pracovníkem (pro řešení jejich nepříznivé 

sociální situace a sociální začleňování). 

▪ setkávání obyvatel komunity. 

▪ provozu sociálních služeb uvedených výše.  

▪ vzniku nových zájmových skupin za cílem setkávání se členů komunity (jak sportovní vyžití, tak 

vzdělávání, přednášky, zajímavá setkání atd.). 

▪ setkávání a řešení krizových situací jednotlivců. 

▪ realizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

▪ realizaci volnočasových aktivit dospělých. 

V rámci fungování komunitního centra jsou naplánovány tyto konkrétní aktivity v plánovaném 

harmonogramu.
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Tabulka 1: Aktivity projektu 

 

Cílová skupina

Počet osob 

(odhad, 

statistika) Aktivita Popis aktivity (náplň) Aktivita dle IROP Garant - kdo zaštítí aktivitu Místnost kolikrát týdně Odhadovaný čas

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, svobodné  matky s dětmi 10 Cvičení pro matky/otce a dítě Společné cvičení pro matku/otce i dítě volnočasová aktivita Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice) 1. NP 2x týdně 9-10 pondělí, středa

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, svobodné  matky s dětmi 8 Cvičení pro maminky Cvičení pro matku, dítě bude hlídáno ve vedlejší místnosti volnočasová aktivita Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice) 1. NP 2x týdně 15-16 pondělí, středa

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, svobodné  matky s dětmi 8

Podpora rodičovských 

kompetencí

Vzdělávání  rodičů na mateřské/rodičovské dovolené dle 

volitelných témat (např. zdravotní potíže dětí, vývoj dítěte, 

správný jídelníček, zdravý životní styl, ale také z oblasti 

ekonomie, hospodaření, základní znalosti na PC.  Děti budou 

hlídány ve vedlejší místnosti. Přednášky dle potřeby a zájmu 

problematiky konkrétních osob.

výchovně/vzdělávací 

služby Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice) 1.  NP 2x týdně 15-16 úterý, čtvrtek

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, svobodné  matky s dětmi 8 Přednášky s environemtální tématikou pro děti

Přednášky s environemtální tématikou z oblasti zeměpisu,

přírodopisu. Důraz bude kladen na výuku aktivit ve vztahu

k životnímu prostředí, např. rozkladatelnost surovin v přírodě,

jejich délka, ovlivnění těchto „odpadků na životní prostředí,

pro zvířata. Bude preferována výuka venku přímo v přírodě v

reálném prostředí. environmentální služby

Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště technické Třemošnice 2. NP, venkovní prostory, les1xtýdně 15-16 pátek

Cizinci, etnické menšiny, nezaměstnaní, 

Osoby, které vedou rizikový způsob 

života, pachatelé trestné činnosti, osoby 

ve VTOS, osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách. 15 Sociální služba

Odborné sociální poradenství pro zahraniční obyvatele a pro 

příslušníky etnických menšin (zejména ukrajinského původu). 

Poskytnutí informací o životu ve městě, zvyklostech ve městě, 

mentalitě lidí žijících v Ronově atd. Rovněž bude přizpůsobeno 

dle aktuální problematiky a zájmu cizinců (oblasti bydlení, 

sociálních dávek, diskriminace, zaměstnání, dluhové 

poradenství apod.) Poradenství v oblasti získání zaměstnání, 

vzdělávání se, motivační činnost, zvyšování kvalifikace atd. dle 

požadavků účastníků.

Odborné sociální 

poradenství Romodrom, o.p.s. 1.NP 1xtýdně 17-18 středa

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, svobodné  matky s dětmi, 

Cizinci, matky, zájemci z komunity 15

Přednášky, vzdělávací akce v 

oblasti environemtální pro 

dospělé

Přednášky s environemtální tématikou - životní prostředí, 

třídění odpadu, geodetické podmínky krajiny atd. environmentální služby

Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště technické Třemošnice 1. NP 1xtýdně 17-18 čtvrtek

Cizinci, etnické menšiny, rodiny s dětmi 

v nepřiznivé životní situaci, matky na 

MD/RD, zájemci z komunity 5 Vzdělávání komunity Kurzy - práce na počítači, finanční gramotnost, mediální gramotnostvzdělávací služby

Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou, Romodrom, 

o. p. s., Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita 

Pardubice) 2. NP 4xtýdně

10-11, 16-17 - pondělí,  

10-11, 16-17 čtvrtek 

Zdravotně postižení 5 sociální služba

Cvičení, komunikace, promítání, psychosomatika, tvořivé dílny 

a další.

volnočasová aktivita - 

Pečovatelská služba Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou 1. NP 2x týdně 10-11 úterý, pátek

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci, osoby v krizi, osoby se 

zdravotním postižením a chronickým 

dušením onemocněním, oběti domácího 

násilí 4 Sociální služba

Základní sociální poradenství a aktivní pomoc v oblastech 

bydlení, sociálních dávek, rodinného a trestního práva, 

diskriminace, školství, zaměstnanosti, dluhového poradenství, 

ochrany spotřebitele, sociálně zdravotního poradenství, osvěty 

a další dle zájmu účastníků.

Odborné sociální 

poradenství Farní charita Chrudim 2. NP 1xtýdně 16-17 úterý

Rodiny s dětmi v nepříznivé životní 

situaci 4 Sociální služba

Jedná se např. o poradenství při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a 

prohlubování rodičovských schopností, dovedností a 

kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení 

a ztráty bydlení. 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi Oblastní charita Pardubice 2. NP 1xtýdně 9-10 čtvrtek

Všechny cílové skupiny 4 Sociální služba

Sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, tedy pro osoby spadající a prolínající se všemi 

cílovými skupinami uvedenými v kapitole 4. 2. Jedná se o 

sociální poradenství, výchovně vzdělávací, aktivizační činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při 

obstarávání osobních a pracovních záležitostí, pomáhat 

prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem činností. Sociální rehabilitace Péče o duševní zdraví, z.s. 1. NP 2xtýdně

17-18 pondělí, 14-15 

pátek

Všechny cílové skupiny dle potřeby Sociální pracovník

Poradenství kvalifikovaného sociálního pracovníka minimálně 

po celou dobu udržitelnosti projektu. Sociální pracovník Bc. Veronika Holubová, Dis. 1. NP 2xtýdně

14-15 pondělí, 17-18 

úterý 
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U aktivit přednáškového typu je kapacita pouze orientační. Danou přednášku může navštívit více lidí. V případě potřeby, budou přednášky opakovány, potažmo 

konány vícekrát za týden. 
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4.4 Problémy, které má realizace projektu vyřešit 

Předkládaný projekt řeší problém s nedostatkem vhodných prostor, jako zázemí pro aktivity uvedené 

v předešlé kapitole. Současný stav nedovoluje žadateli realizovat předkládané aktivity ani v omezené 

míře.  

Realizace projektu tak umožní vznik nových a plně funkčních prostor, ve kterých se budou setkávat 

členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, volnočasových a environmentálních 

aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Komunitní centrum má podporovat a zlepšit životní úroveň a posílit komunitní a občanský život skupině 

obyvatel, které vzhledem ke své tíživé životní situaci nejsou schopni se plnohodnotně zapojit do 

společnosti. Tyto cílové skupiny se tak odlučují od společnosti a nedochází k jejich integraci. Cílem 

projektu komunitního centra je vytvoření prostoru pro setkávání a organizace akcí a aktivit 

komunitního charakteru. 

V okolí města Ronov nad Doubravou se nenachází žádné zařízení tohoto typu. Dle zmapování velikosti 

centra a jejich aktivit se nejbližší centrum nachází v Praze a v Brně. 

4.5 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či 

plánované projekty/investiční akce (pokud je relevantní). 

Předkládaný projekt nevykazuje přímou vazbu či synergii na jiné projekty či akce. Žadatel je však aktivní 

v realizaci a pořádání akcí, které vytvářejí prostředí pro sociální začleňování skupin a jednotlivců do 

společnosti, např.: 

▪ Cestovatelské besedy, 

▪ MDŽ, Den matek v Domě s pečovatelskou službou, 

▪ Vítání jara a pochod za poznáním okolí, 

▪ Přednášky pro všechny, kterým záleží na dětech, 

▪ Vodnické putování – soutěže, hry, zábava, 

▪ Křížem krážem Ronovem – orientační hra, 

▪ Beseda na téma zdraví a krása, 

▪ a mnoho dalších. 

Realizací projektu tak dojde k navázání na cíle a plány města, vytvořit relevantní zázemí, které bude 

poskytovat tematicky zaměřené aktivity pro jednotlivce a komunitu jako celek. Tyto aktivity vychází 

přímo z potřeb jednotlivců i komunity. 
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5 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace 

Město Ronov nad Doubravou bylo dosud ve svých činnostech značně omezeno nedostatečnými 

prostorami. Nemá k dispozici žádné prostory, kde by mohlo dojít scházení se cílových skupin za účelem 

uvedeným v kapitole 4. 3.  

V současných prostorách objektů č. p. 151 a 287 se dočasně nachází městská knihovna a stavební úřad. 

Prostory jsou pro dané účely nevhodné. Jedná se o velmi zastaralé budovy, v nichž se nachází 

nevyhovující sociální zázemí. Objekty jsou bez izolace, tudíž se zde vyskytuje vysoká míra vlhokosti a 

plísní. Špatný stav podlahy, stropů a dalších částí objektů znemožňuje výkon jakýchkoliv činností zde 

realizovaných. Stavební úřad byl přestěhován do domu služeb na adresu Chittussiho náměstí 61. 

Stávající prostory jsou značně kapacitně omezené a prostorově i rozložením zcela nevyhovující, 

nedostatečné. 

Adresa místa realizace, Chittussiho náměstí, je svým umístěním v centru města ideální polohou pro 

vybudování polyfunkčního komunitního centra. Toto centrum je v úzké blízkosti autobusových 

zastávek, nákupního domu, krásného parku atd. 

 

Obrázek 5: Současný stav – pohled z ulice 
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Obrázek 6: Současný stav - interiér 

Na předešlém obrázku je možné vidět nevhodný stav interiéru – zatékání do objektu, plísně. 

5.2 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude 

realizován 

Nulová varianta předpokládá skutečnost, že předložený projekt nebude podpořen z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Tedy nebude ve městě Ronov nad Doubravou vybudováno nové 

komunitní polyfunkční centrum.  

Ponechání situace ve stávajícím stavu (tzn. nevybudování komunitního centra) by však mělo dopad 

zejména na cílové skupiny projektu (osoby vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením), pro které by 

nevznikla nová možnost smysluplného setkávání s organizovaným programem – společenské, kulturní, 

vzdělávací a další aktivity. 

Situace, která by nastala při nulové variantě: 

▪ neexistence prostor pro pořádání akcí směřujících k integraci a pomoci osobám z cílových 

skupin; 

▪ izolace osob z cílových skupin v rámci jejich „vlastní“ komunity; 

▪ vytváření nových komunit zabývající se např. nelegální činností z důvodů nenaplnění volného 

času; 

▪ zvyšování výskytu sociálně patologických jevů; 

▪ prohlubování sociálního vyloučení osob z cílových skupin; 

▪ stagnace nabídky služeb pro osoby z cílových skupin; 

▪ nedojde ke vzniku možnosti setkávání osob se společnými problémy a také zájmy; 

▪ omezené možnosti cílové skupiny řešit nepříznivé, obtížné životní situace atd. 

Bez finanční podpory nebude Město Ronov nad Doubravou schopno projekt vzhledem k finanční 

náročnosti realizovat plně z vlastních zdrojů a bude zachován ve stavu nulové varianty. 
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5.3 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt 

financován z IROP) 

5.3.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, 

příloh, projektové dokumentace 

Přípravné činnosti související s projektem byly zahájeny začátkem druhého kvartálu roku 2017. Jednalo 

se zejména o konzultace potřebnosti projektu na jednání Zastupitelů Města, nastavení projektu, 

zajištění finančních zdrojů, průzkum trhu, zjištění možností a variant projektu, zjištění potřebnosti, 

poptávky po projektu, vytipování aktivit centra, jejich zajištění po stránce udržitelnosti, zkontaktování 

partnerů projektu a další. 

Následně došlo k oslovení zpracovatelů projektové dokumentace a poradenských společností na 

přípravu žádosti o podporu a nastala fáze přípravy podkladů.  

Nedílnou součástí bylo zajištění povinných příloh žádosti, kterými jsou: 

▪ Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu – Výpis z katastru 

nemovitostí, kterým žadatel dokládá vlastnické právo k nemovitosti. Výpis není starší než 3 

měsíce k datu podání žádosti o podporu.  

▪ Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 

řízení – nerelevantní příloha, žadatel má sloučené územní a stavební řízení.  

▪ Žádost o stavební povolení – Samotné stavební povolení bude doloženo nejpozději do dne, kdy 

bude vydáno Rozhodnutí, a to formou Žádosti o změnu projektu. 

▪ Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – projektová dokumentace 

v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádostí o stavební povolení. 

Projektová dokumentace je zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

▪ Položkový rozpočet stavby. 

▪ Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb. 

▪ Pověřovací akt – žadatel dokládá pověřovací akt na sociální služby: 

o odborné sociální poradenství – pověřovací akt Farní charita Chrudim, 

o odborné sociální poradenství – pověřovací akt Romodrom, o. p. s., 

o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pověřovací akt Oblastní charita 

Pardubice, 

o pečovatelská služba – pověřovací akt Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou, 

o sociální rehabilitace – pověřovací akt Péče o duševní zdraví, z.s. 

▪ Partnerské smlouvy – partnerské smlouvy nejsou povinnou přílohou, žadatel je však dokládá 

jako smluvní prokázání spolupráce mezi jednotlivými partnery a žadatelem. Jsou doloženy 

partnerské smlouvy se všemi partnery mimo Pečovatelskou službu Ronov nad Doubravou, 

neboť statutárním zástupcem pečovatelské služby je rovněž statutární zástupce města.  

▪ Prokázání financování – příslib banky o poskytnutí úvěru. Doklad prokazující zajištění 

předfinancování předkládaného projektového záměru. 
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Po zpracování a následném odevzdání žádosti bude probíhat hodnocení projektu, jehož výsledek 

ovlivňuje další aktivity žadatele a následně tedy dění projektu. Žadatel předpokládá délku hodnocení 

cca 6-9 měsíců dle zkušeností s hodnocením v jiných výzvách. 

V případě schválení projektu bude v období od září do listopadu 2018 probíhat výběrová řízení na 

dodavatele stavby a vybavení komunitního centra. Následně od prosince 2018 bude zahájena stavba 

tak, jak počasí dovolí. Předpokládaná délka realizace je 15 měsíců, tedy do března 2020. Následně od 

dubna do května 2020 bude objekt vybaven potřebným základním vybavením. Centrum bude otevřeno 

1. 6. 2020. Jedná se pouze o orientační termíny. Může dojít k jejich zkrácení. V případě změny 

harmonogramu bude poskytovatel dotace (IROP) bezprostředně informován formou změnového 

řízení. 

Projekt nebude členěn na etapy. Jedná se tedy o jednoetapový projekt. 

 

Obrázek 7: Orientační harmonogram projektu 

5.3.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

Na hlavní aktivity projektu je vynaloženo 12 067 914 Kč, což je 95 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hranice min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu je splněna. Mezi hlavní aktivity 

projektu patří: 

▪ rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování služeb 

polyfunkčního komunitního centra. 

▪ vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra. 

5.3.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu 

Na vedlejší aktivity projektu bylo vynaloženo 650 550 Kč, tedy 5 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hranice max. do 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu byla splněna. Do vedlejších 

výdajů projektu žadatel zařadil: 

▪ zabezpečení výstavby (technický dozor, BOZP, autorský dozor – součást služby zpracování 

projektové dokumentace), 

▪ projektová dokumentace stavby, 

▪ povinná publicita. 
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5.3.4 Popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu 

Projektový záměr bude ukončen kolaudací objektu centra a oficiálním uvedením do provozu. Na tomto 

veřejném zahájení budou přítomni, mimo představitelů města Ronov nad Doubravou, také partneři 

projektu: Romodrom, o. p. s., Farní charita Chrudim, Oblastní charita Pardubice, Péče o duševní zdaví, 

z.s. a bude pozván také poskytovatel dotace a veřejnost. 

Celé dílo, polyfunkční komunitní centrum, bude předáno žadateli na základě Předávacího protokolu. 

V době přípravy a následně samotné realizace projektu probíhalo a bude pokračovat oslovení 

budoucích uživatelů/klientů.  

5.3.5 Konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu. 

Po realizaci projektu dojde k zahájení samotného provozu vybudovaného a vybaveného centra.   

Objekt bude připraven k provozu aktivit uvedených v kapitole 4. 3. 

Do zařízení budou od června 2020 docházet zájemci o dané kurzy, aktivity a služby viz popis cílových 

skupin, kapitola 4. 2.  

Provozní doba komunitního centra bude pondělí až pátek od cca 9 – 18 hodin. Tato doba může být dle 

zájmů uživatelů upravena a přizpůsobena.  Jedná se o prozatimní rozvrh sestavený kvůli plánování 

poptávaných aktivit. 

Obrázek 8: Předpokládaný rozvrh centra 
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Tabulka 2: Rozvrh aktivit 

 

 

 

11-12 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Sociální pracovník - 

poradenství

Cvičení jen 

maminky
Práce na PC

Sociální 

rehabilitace

Vzdělávání  
Odborné sociální 

poradenství

Sociální pracovník -  

poradenství

Cvičení jen 

maminky

Cizinci - konzultace 

(sociální 

poradenství)

Vzdělávání  Práce na PC
Environmentální 

vzdělávání

Sociální 

rehabilitace

Environmentální 

vzdělávání dětí

Cvičení matky/otce 

s dětmi

9-10
Dny

Práce na PC

Zdravotně postižení

10-11

Práce na PC

Zdravotně postižení

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi

Cvičení matky/otce 

s dětmi

Pátek

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek
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5.4 Časový harmonogram realizace podle etap 

5.4.1 Časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost 

Žadatel si je vědom, že termíny uvedené v právním aktu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 

„Rozhodnutí“) jsou pro příjemce závazné. 

Datum realizace projektu bylo zahájeno datem 1. 4. 2017, tedy datem, kdy byly zahájeny přípravné 

práce na projektu. Mezi přípravné práce se řadí konzultace projektového záměru s představiteli města, 

s budoucími poskytovateli jak sociálních služeb, tak dalších aktivit centra (partnery projektu). 

Po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace nebude projekt rozčleněn na etapy, neboť to 

není pro žadatele relevantní řešení. Jedná se o jednoetapový projekt. Projekt je v celém svém obsahu 

uzavřeným logickým celkem, který je ukončen konsolidovaným výstupem. 

Tabulka 3: Časový harmonogram projektu 

Fáze projektu Zahájení Ukončení  Podporovaná 
aktivita 

Přípravná fáze projektu 
- zpracování žádosti o podporu 
- zpracování projektové dokumentace 
- podání žádosti o podporu 

4/2017 11/2017 vedlejší 

Výběrová řízení 
- dodavatel stavby 
- dodavatel vybavení 

9/2018 11/2018 vedlejší 

Realizace projektu – stavební práce 12/2018 03/2020 hlavní 

Realizace projektu – vybavení 04/2020 05/2020 hlavní 

Finanční ukončení projektu 
- podání žádosti o platbu 

06/2020 06/2020 vedlejší 

Povinná publicita 12/2018 05/2020 vedlejší 

 

V následující tabulce je uvedeno zjednodušené grafické znázornění odhadovaného harmonogramu 

plnění jednotlivých aktivit projektu. 

 

Obrázek 9: Orientační harmonogram projektu 
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Ukončení realizace projektu proběhne k datu předání objektu žadateli, vybavením komunitního centra 

potřebným vybavením a vydáním kolaudačního rozhodnutí, čímž dojde k prokazatelnému uzavření 

všech aktivit projektu. Město Ronov nad Doubravou předpokládá ukončení realizace projektu do 

května 2020, následně bude podána žádost o platbu.  

Ukončení projektu bude, mimo jiné dokumenty, doloženo také fotodokumentací a protokolem 

o předání a převzetí díla. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla (včetně odstranění vad 

a nedodělků bránících užívání díla) nepřekročí termín ukončení realizace projektu uvedený v právním 

aktu, tj. Rozhodnutí. Součástí příloh bude také kolaudační souhlas, v případě, že by ještě nebyl vydán, 

bude doložen s první zprávou o udržitelnosti projektu, případně se zprávou o udržitelnosti projektu 

následující po ukončení zkušebního provozu stavby. 

5.5 Identifikace negativních dopadů projektu 

Žadateli v době zpracování žádosti o podporu nejsou známy žádné negativní dopady  na životní 

prostředí či okolí v žádné fázi projektu. Stavba je řešena v souladu s veškerou legislativou a bude 

schválena ve stavebním řízení. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Objekt je řešen v souladu s nařízením č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hygienické požadavky a parametry stavby jsou řešeny dle technických norem. Větrání dle technické 

normy ČSN EN 13 779, ČSN EN 15 242 – větrání. Vytápění dle technické normy ČSN 06 310 tepelné 

soustavy v budovách a ČSN 06 320 tepelné soustavy v budovách a příprava teplé vody.   

Při výstavbě bude postupováno tak, aby produkované odpady z výstavby neznečišťovaly a negativně 

neovlivňovaly životní prostředí. S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. 

Bližší popis a specifikace jsou uvedeny v Průvodní zprávě, která je součástí Projektové dokumentace 

příloha č. 6 žádosti o podporu. 

5.5.1 Výčet a popis všech negativních dopadů realizace a provozu projektu 

Žadatel si je vědom následujících dopadů realizace a provozu projektu. 

1) Realizace projektu s sebou nese významnou finanční i organizační náročnost. Negativním 

dopadem je tedy předfinancování projektu a následná spoluúčast z rozpočtu města. V tomto 

případě je nositelem žadatel, který se zavazuje projekt finančně zabezpečit, a to formou 

bankovního úvěru viz příloha č. 12.  

2) Dopad provozu centra – nedostatek parkovacích míst přímo u komunitního centra. 

5.5.2 Návrhy na eliminaci negativních dopadů 

Žadatel má připraveny následující návrhy na eliminaci dopadů uvedených v předešlé kapitole: 

1) Finanční zátěž bude eliminována využitím bankovního úvěru. Organizační zátěž pak bude 

zajištěna partnerskými organizacemi viz partnerské smlouvy příloha č. 11 žádosti o podporu. 
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2) Negativní dopad provozu projektu – zvýšené dopravy v obci se však žadatel příliš obávat 

nemusí. Bude se jednat o jednorázové zvýšení potřeby parkovacích míst pouze v termínech, 

kdy bude v centru pořádána aktivita/akce většího charakteru. V okolí je dostatečné množství 

parkovacích stání, popřípadě je možné využít stání v okolních ulicích. Místo je dostupné 

regionální autobusovou dopravou, ale i pro pěší (centrum města). 

5.6 Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry 

Předkládaný dotační projekt realizuje projektový záměr města vybudovat nové polyfunkční komunitní 

centrum, jehož součástí bude i stávající knihovna. Prostory knihovny jsou zcela nevyhovující viz obrázek 

v kapitole 5. 1. Jedná se o komplexní projekt Města Ronov nad Doubravou. 

Projekt svým charakterem přímo nenavazuje na žádné předchozí projekty zrealizované Městem Ronov 

nad Doubravou. Město v minulosti realizovalo projekty týkající se především potřebné infrastruktury, 

jako je např. revitalizace náměstí, zateplení základní školy, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce 

sociálního zázemí městského úřadu, rekonstrukce chodníků a osvětlení.  

Dotační projekt je diskutován řadu let a v roce 2017 došlo k zahájení přípravných kroků – zajištění 

partnerů, potřebné projektové dokumentace atd. 

5.7 Návaznost projektu na další aktivity žadatele 

Obecně se uvádí, že městský způsob života, na rozdíl od venkovského, více neosobní, anonymní a 

účelový. Obyvatelům měst klesá počet osobních vztahů a sociálních kontaktů, naopak roste počet 

profesionálních vztahů a násilných fyzických kontaktů. Ve městech se také proto koncentrují sociálně 

patologické jevy jako zločinnost, závislosti, rozpady manželství či prostituce a další. 

Cílem projektu je tyto negativní jevy a dopady městského života eliminovat a zajistit tak pro své 

obyvatele dostatečné množství sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem 

vylepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

V každém roce Město Ronov nad Doubravou realizuje celou řadu akcí, které jsou s předkládaným 

dotačním projektem provázány.  Díky zrealizováním dotačního projektu, bude možné tyto aktivity a 

akce pořádat také v prostorách polyfunkčního komunitního centra a zajistit jejich pravidelnost a vyšší 

frekvenci. 

Jedná se zejména o tyto aktivity a akce: 

▪ Cestovatelské besedy. 

▪ Přednášky pro všechny, komu záleží na dětech – určeno pro rodiče. 

▪ Různé besedy – např. o zdraví, kráse atd. 

▪ Tvořivé dílny aj. 

Komunitní centrum bude zejména orientováno na realizaci aktivit sociálních služeb (sociální 

rehabilitace, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační činnost). 
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6 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

6.1 Zdůvodnění realizace záměru 

Realizace předkládaného projektového záměru řeší zejména problematiku nedostatečných prostor, 

které by mohli využít členové místní komunity ke svým aktivitám.  

V rámci definování potřebnosti vzniku polyfunkčního komunitního centra byly identifikovány 

následující cílové skupiny: svobodné matky s dětmi, cizinci a etnické menšiny, zdravotně postižení, 

rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, osoby v nepříznivé životní situaci, dlouhodobě 

nezaměstnaní. 

V současné době neexistuje na území města Ronova nad Doubravou zařízení, ve kterém by mohlo 

docházet k setkávání osob z výše uvedených cílových skupin. Město Ronov nad Doubravou 

nedisponuje prostory, kde by se mohly konat kulturní, vzdělávací, environmentální a volnočasové 

aktivity. Z tohoto důvodu bude využit doposud nevyhovující a nevyužívaný prostor současné knihovny 

a budovy stavebního úřadu. 

Žadatel zrealizoval ve 2. kvartálu roku 2017 průzkum mezi místními obyvateli zaměřený na cílové 

skupiny. Cílem tohoto průzkumu bylo vytipovat vhodné aktivity, o které by cílové skupiny měly zájem 

a co by bylo předmětem výše zmiňovaných aktivit centra. 

Cílové skupiny projevily zájem o: 

Sociální služby podle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách: 

▪ Pečovatelská služba – nad rámec pečovatelských služeb dobrovolnické aktivity – cvičení, 

trénování paměti, přednášky atd. 

▪ Odborné sociální poradenství – pro etnické menšiny, cizince,  základní sociální poradenství, 

poradenství v oblasti získání zaměstnání, vzdělávání atd. Dále poradenství pro rodiny s dětmi 

v nepříznivých životních situacích, osoby v krizi a další viz tabulka v kapitole 4. 3. 

▪ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – provozování Rodinného centra Koutek, zajištění 

podpory rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli 

dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy 

apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc 

ohrožují vývoj dětí. Jedná se o služby poradenství, vzdělávání, motivace atd.  

▪ Sociální rehabilitace - pro osoby s chronickým duševním onemocněním, tedy pro osoby 

spadající a prolínající se všemi cílovými skupinami uvedenými v kapitole 4. 2. Jedná se o sociální 

poradenství, výchovně vzdělávací, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních a pracovních záležitostí, pomáhat 

prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 

činností. 

Volnočasové aktivity: 

▪ Společné cvičení pro matku a dítě. 

▪ Cvičení pro matku, dítě bude hlídáno ve vedlejší místnosti. 
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Výchovně vzdělávací aktivity: 

▪ Podpora rodičovských kompetencí. 

▪ Vzdělávání komunity. 

Environmentální služby: 

▪ Vzdělávání dětí – přednášky s environmentální tematikou. 

▪ Vzdělávací akce v oblasti environmentální pro dospělé. 

Předpokládané využití komunitního centra je v průměru cca 28 osob na každý všední den, od 9-18 

hodin. 

6.2 Zdůvodnění potřebnosti staveb 

Současné objekty města jsou z hlediska využití ke stanoveným aktivitám zcela nevyhovující. Objekty 

postrádají kvalitní sociální zázemí, jejich technický a stavební stav je nevyhovující a životu nebezpečný. 

Do nemovitostí zatéká a objevuje se zde plíseň a nečistoty viz kapitola 5. 1. 

6.3 Zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení projektu 

K tomu, aby byl naplněn cíl projektu, tedy aby bylo vybudováno kvalitní polyfunkční komunitní 

centrum, je nutné toto centrum vybavit potřebným vybavením. Jedná se o základní vybavení pro 

zajištění provozu centra. Bude se jednat pouze o takové položky, které budou použity pro pořádání 

sociálních, vzdělávacích, kulturních a environmentálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 

jednotlivců a komunity jako celku. 

Do tohoto vybavení spadají židle, stoly atd. viz následující tabulka. Bez vhodného základního vybavení 

nebude možné komunitní centrum provozovat. 

Tabulka 4: Vybavení 

Vybavení 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus bez 

DPH 

Cena za kus 
bez DPH 

Cena za 
kus bez 

DPH 

Vítězná 
cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. 
DPH 

Cena 
celkem 

  Papera Office Depot 
Office 
PRO 

Papera    

Židle 
stohovatelné 

53 1 798 1 179 1 280 1 798 378 2 176 115 306 

Kancelářské židle 2 6 389 6 394 6 660 6 389 1 342 7 731 15 461 

Stůl kancelářský 
120 cm 

5 3 142 3 129 3 190 3 142 660 3 802 19 009 

Stůl kancelářský 
140 cm 

4 3 024 3 479 3 527 3 024 635 3 659 14 636 

Stůl kancelářský 
180 cm 

1 4 230 3 999 4 062 4 230 888 5 118 5 118 

Stůl jednací 180 
cm 

1 5 187 6 049 5 479 5 187 1 089 6 276 6 276 

Stůl jednací 200 
cm 

1 8 585 6 579 8 157 8 585 1 803 10 388 10 388 
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Kontejner s 
úchytkami 
40x60x60 

3 4 370 4 149 4 257 4 370 918 5 288 15 863 

Policová 
čtyřdveřová skříň 
- sklo s nikou 

4 6 550 7 879 6 843 6 550 1 376 7 926 31 702 

Policová 
dvoudveřová 
skříň s nikou 

4 3 190 3 370 3 512 3 190 670 3 860 15 440 

  B2B 
partner 

kancelar24h.cz 
Luk 

nabytek 
B2B 

partner 
   

Křesílka 2 4 991 5 375 6 934 4 991 1 048 6 039 12 078 

Pohovka 5 7 811 7 847 9 008 7 811 1 640 9 451 47 257 

Konferenční 
stolek 

3 2 666 1 106 11 116 2 666 560 3 226 9 678 

Věšák 14 1 050 1 129 1 771 1 050 221 1 271 17 787 

  Interier 
Kareš 

Jamall nábytek 
Nabytek 

KNY 
    

Regály do 
knihovny 

50 2 473 2 710 2 690 2 473 519 2 992 149 617 

  Tlapnet       

Počítače 7 11 000   11 000 2 310 13 310 93 170 

Microsoft office 7 6 000   6 000 1 260 7 260 50 820 

Dataprojektor 1 15 000   15 000 3 150 18 150 18 150 

Projekční plátno 1 3 000   3 000 630 3 630 3 630 

Celkem     100 456 21 096 121 552 651 385 

 

6.4 Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za 

prioritní 

Cíl projektu je shodný s cílem a náplní Integrovaného regionálního operačního programu, Rozvoj 

infrastruktury polyfunkčních komunitních center.  

Předkládaný projekt bude realizován na území města Ronov nad Doubravou. Ve městě ani v jeho 

blízkosti se nenachází žádné vhodné zázemí pro organizaci komunitního života a pro poskytování 

nabídky vhodných volnočasových, vzdělávacích a environmentálních aktivit zaměřených na požadavky 

komunity a řešící jejich společné potřeby ve všech věkových kategoriích. 

Oblasti, které projekt řeší svou náplní, je podpořit vznik polyfunkčního komunitního centra, což je 

veřejně víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako 

celku. Z tohoto důvodu je pro město tento záměr považován za prioritní. Jednotlivci, ani komunita jako 

celek nemá vhodné prostory pro setkávání. 
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6.5 Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu 

projektu 

V Ronově nad Doubravou se nachází skupiny obyvatel, které vzhledem k nepříznivé finanční situaci, 

zdravotnímu omezení, věku a sociálnímu prostředí, ve kterém žijí, nejsou sami schopni účastnit se 

volnočasových, společenských, vzdělávacích, environmentální a další aktivit. Tyto cílové skupiny se tak 

odlučují od společnosti a jejich integrace je stále více problematická.  

Tito lidé se často obrací na město s nadějí o pomoc a řešení jejich nepříznivé životní situace. Cílem 

projektu polyfunkčního komunitního centra je vytvoření prostoru pro setkávání a organizaci 

aktivit/akcí komunitního charakteru pro všechny věkové skupiny. 

6.6 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, 

pokud lze dopady vyčíslit 

Identifikace dopadů a přínosů s důrazem na cílové skupiny: 

▪ cílové skupiny budou mít zázemí pro pořádání aktivit/akcí směřujících k jejich integraci 

a začleňování do společnosti. 

▪ cílové skupiny nebudou izolovány v rámci jejich vlastní komunity. 

▪ prevence výskytu prohlubování sociálního vyloučení osob z cílových skupin. 

▪ nabídka služeb pro osoby z cílových skupin v dané lokalitě nebude stagnovat. Aktivity budou 

doplňovány, obměňovány dle požadavků cílových skupin. 

▪ cílové skupiny budou mít příležitostí k tomu najít pomoc pro řešení jejich obtížné životní a 

sociální situace. 

▪ cílové skupiny zde budou moci řešit své nepříznivé životní situace, krizové situace s odborníky.  

Po zrealizování dotačního projektu, v době udržitelnosti, budou cílové skupiny znovu integrovat do 

společnosti.  

Do komunitního centra bude 2x týdně docházek sociální pracovník města, paní Bc. Veronika Holubová, 

Dis. Paní Holubová se bude individuálně věnovat každému zájemci o sociální poradenství. V případě, 

že nebude daná pomoc v jejich kompetencích, bude zajištěna návazná pomoc zajištěná na základě 

doporučení a zprostředkování kontaktu na jinou službu. 

Dopady a přínosy je velmi složité kvantifikovat. Týdně bude do centra docházet cca 170 osob (hrubý 

odhad žadatele). Město Ronov nad Doubravou má cca 1600 obyvatel, znamenalo by to tedy významné 

navýšení pomoci pro obyvatele města a přilehlého okolí, cílové skupiny. 

6.7 Popis zapojení cílových skupin a veřejnosti v místě realizace projektu do rozhodování o 

nastavení fungování komunitního centra 

V rámci zasedání Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou došlo v 1. kvartálu 2017 k otevření 

tématu problematiky nedostatku vhodných prostor pro setkávání místní komunity a jednotlivců. Začala 

úvodní jednání jak na úrovni města, tak s jednotlivými cílovými skupinami, např. mateřské centrum, 

pečovatelská služba, zkontaktování společnosti Romodrom, o. p. s. a další. Již v této fázi byly zapojeny 

cílové skupiny a samotná veřejnost, aby se k projektovému záměru vyjádřily. Ohlasy byly kladné a 
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poptávka vysoká. Na základě této skutečnosti začalo Město Ronov nad Doubravou jednat a zajišťovat 

potřebné kroky k realizaci projektového záměru viz kapitola 5.3. 

Žadatel se za dobu přípravy projektu několikrát scházel s cílovými skupinami, aby zjistil smysl a 

nastavení potřebných aktivit centra. Z těchto schůzek byly vytipovány nejpoptávanější aktivity 

uvedené v kapitole 4. 

Veškeré další kroky a plánování aktivit polyfunkčního komunitního centra v době udržitelnosti se 

budou nadále projednávat s cílovými skupinami, pro které je centrum určeno. 

6.8 Popis zajištění sociálního pracovníka 

Do centra bude v době udržitelnosti projektu docházet 2x týdně sociální pracovnice města Bc. Veronika 

Holubová, Dis, která bude poskytovat základní sociální poradenství jako kvalifikovaný sociální 

pracovník. 

Bc. Veronika Holubová, Dis, je zaměstnancem Města Ronov nad Doubravou. Vystudovala Univerzitu 

Palackého v Olomouci a v současné době studuje Karlovu Univerzitu v Praze, obor Sociální politika 

a sociální práce: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Jako sociální pracovník 

působí od roku 2015. 

6.9 Posun v řešení problematice po úspěšném ukončení projektu 

Žadatel si od zrealizování dotačního projektu slibuje výrazný posun v oblasti začleňování sociálně 

znevýhodněných osob do běžného života, snížení problémů cílových skupin (zvýšení sebevědomí pro 

usnadnění získání pracovního místa na trhu práce, snadnější zapojení matek po mateřské/rodičovské 

dovolené do pracovního procesu atd. viz aktivity uvedené v kapitole 4). 

Po úspěšném ukončení projektu se budou v polyfunkčním komunitním centru setkávat členové 

komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit 

sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum se bude řídit principy 

komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž náplň a tematické zaměření bude vést k rozvoji celé 

komunity. 

6.10 Popis inovativnosti projektu – pokud je relevantní 

Inovativnost projektu je možné spatřovat už v samotné myšlence vybudování polyfunkčního 

komunitního centra ve městě Ronov nad Doubravou. Za inovativní je možné považovat propojení více 

subjektů v rámci jedné instituce, a to společnost Romodrom o.p.s., Rodinné centrum Koutek (Oblastní 

charita Pardubice), Farní charitu Chrudim, Geopark Železné hory, Pečovatelskou službu Ronov nad 

Doubravou a Péči o duševní zdraví, z.s. Jedná se o inovativní, jedinečné uskupení subjektů za účelem 

zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku.  

Vybudování komunitního centra bude v náplni aktivit centra pro dotčenou lokalitu unikátní. 

6.11 Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu 

 

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
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Potřebnost projektu definuje např. Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 v průřezu v celé 

strategii, např. zejména kapitola 3. 1 Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení, str. 21, kapitola 

3. 6 Podpora přístupu ke zdravotní péči, str. 45 a další. 

 

Dále pak Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf 

Zde je rozvedena problematika v kapitole 3. 1, strana 17, kde se hovoří o nedostatečném množství 

služeb zajišťujících podporu komunitního charakteru. Dále pak str. 19, 20 atd. Na str. 27 je nastíněna 

problematika minimální podpory ze stran obcí s ohledem na poskytování adekvátní péče, vzdělávání a 

poradenství. Přesně tuto problematiku řeší předkládaný dotační projekt. 

Programové prohlášení Rady PK ve volebním období 2016-2020 

https://www.pardubickykraj.cz/programove-prohlaseni-rady-pk 

Jedná se o programové prohlášení rady Pardubického kraje, kde na straně 4 rada podporuje vznik 

komunitního centra. 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-

postizenim 

Krajský plán Pardubického kraje podporuje umožnit lidem být součástí své přirozené komunity a co 

nejvíce ovlivňovat svůj život s ohledem na jejich zdravotní postižení (str. 23). Tuto problematiku řeší 

také předkládaný dotační projekt. 

Jedná se o pouhý výčet základních dokumentů, které se podařily žadateli ke dni zpracování žádosti 

o dotaci nalézt. Ve všech dokumentech a webových odkazech je kladen důraz na nedostatek kvalitního 

zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 

kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf
https://www.pardubickykraj.cz/programove-prohlaseni-rady-pk
https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

7.1 Příprava projektu 

Na přípravě předkládaného projektu, včetně povinných příloh se podílely následující osoby. 

Ing. Marcel Lesák 

Dosažené vzdělání:  

o Vzdělání: vysokoškolské vzdělání, Vojenská technická akademie Brno, Obor synoptická 

meteorologie – zabezpečení letového provozu. 

Praxe:  

o 1988 – 1990 Letiště Náměšť nad Oslavou – synoptik meteorolog. 

o 1990 – 2005 Letiště Čáslav – synoptik meteorolog. 

o 2005 – 2009 Letiště Čáslav – náčelník meteorologické stanice. 

o 2009 – 2014 ČHMÚ pobočka Hradec Králové – technik klimatologické sítě (75 stanic). 

V roce 2014 spolupracoval s Rozvojovou agenturou ČR na zahraničním projektu 

zavádění silniční meteorologie pro Gruzínskou vládu. 

o 2014 – doposud starosta města Ronov nad Doubravou. 

Působení v rámci projektu: 

o V rámci svého působení na pozici starosty města řešil celou řadu dotačních 

i nedotačních projektu. Např.: 

▪ Revitalizace náměstí (celkové náklady 8,6 mil. Kč, dotace 1,8 mil. Kč) – 

zrealizováno. 

▪ Zateplení ZŠ (celkové náklady 9,7 mil. Kč, dotace 6,1 mil. Kč) - zrealizováno. 

▪ Efekt – výměna světel (předpokládané náklady 2,4 mil. Kč, dotace 1,3 mil. Kč) 

– zahájena realizace. 

▪ Tělocvična ZŠ – úspora energií (předpokládané náklady 10,7 mil. Kč, dotace 4,1 

mil. Kč) – zahájena realizace. 

▪ Rekonstrukce komunikací, hospodářské budovy města, sociálního zázemí 

městského úřadu, výstavba rozhledny Milada, rekonstrukce chodníků - 

zrealizovány. 

o Projektový manažer celého týmu.  

o Na projektu se podílí jako hlavní kontaktní osoba, statutární zástupce a osoba 

zajišťující informace a přílohy potřebné ke zpracování žádosti o podporu. 

Lebdušková Pavla 

Dosažené vzdělání:  

o Vzdělání: Integrovaná střední škola Chrudim. 

Praxe:  

o 1998 – 1999 Fakturantka Pekárny Pepa Pardubice. 

o 1999 – 2006 Expedientka, provádění fakturací Eurest. 

o 2006 – 2013 SOŠ a SOU Obchodu a služeb Chrudim, učitelka odborného výcviku. 

o 2013 – 2014 Kontrolor výroby, zpracování výstupních listů Kovolis Hedvikov. 
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o 2014 – 2017 Operátor výroby, vedení skladové evidence, inventarizace majetku 

Kiekert – CS, s.r.o. 

o 2017 – doposud hlavní účetní Města Ronov nad Doubravou. 

Působení v rámci projektu: 

o Hlavní pracovní náplní a odpovědnost za vedení kompletního účetnictví města, tedy 

i projektů, kde je Město Ronov nad Doubravou žadatelem, příprava návrhu rozpočtu 

města, kontrola a sledování jeho plnění, zajišťování agendy správy dotací, 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, inventarizace majetku 

atd. 

o Na projektu se podílí jako hlavní účetní projektu. V přípravné fázi konzultuje veškeré 

účetní případy a vede evidenci účetních případů vzniklých v této fázi projektu. 

JUDr. Bc. Milan Ondrášek 

o Právní zástupce, v přípravné fázi projektu působil spíše jako konzultační osoba 

v případě přípravy partnerských smluv a dohod. 

Bc. Veronika Holubová, Dis 

o Osoba zajišťující poskytování základního sociálního poradenství jako kvalifikovaný 

sociální pracovník.  

Dosažené vzdělání:  

o 2016 – doposud Univerzita Karlova, Sociální politika a sociální práce – Řízení a 

supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. 

o 2012 – 2015 Univerzita Palackého, Sociální politika a sociální práce – Mezinárodní 

sociální a humanitární práce. 

Praxe:  

o 2012 Sdružení občanů zabývající se emigranty (SOZE) – administrativní činnost, 

konzultace. 

o 2014 Unité territoriale d´action sociale du sud, Rue de l´hopital Mramadoudou – 

Sociální práce s uprchlíky.  

o 2014 Česká rozvojová agentura – zástupce koordinátora projektového týmu. 

o 2015 – 2017 Město Luže – vedoucí sociálních služeb města Luže. 

o 2017 – doposud Město Ronov nad Doubravou – referent informačních systémů 

veřejné správy, mzdová účetní, sociální pracovník. 

Působení v rámci projektu: 

o Na projektu se podílí jako specialista na poskytování informací o sociální péči 

a poskytovaných službách dle zákona o sociálních službách. Osoba komunikující 

a spolupracující s partnery projektu a s dalšími organizacemi, které se na udržitelnosti 

projektu podílí (Rodinné centrum Koutek, Romodrom, o. p. s., Geopark Železné hory a 

další) a jejichž výčet je nutné uvést již při zpracování projektu.   

EUFC CZ s.r.o.  

o Poradenská společnost, kterou zastupuje Ing. Simona Dorazilová. 
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o Dlouholeté zkušenosti (od roku 2004) s realizací projektů různého charakteru. 

o Poradenská společnost zajišťovala zpracování žádosti o podporu a přípravy povinných 

příloh. Rovněž metodicky vedla žadatele a komunikovala s pracovníky Centra 

regionálního rozvoje IROP. 

Ing. arch. Luboš Petříček  

o Osoba odpovědná za kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci včetně 

položkového rozpočtu. 

o Osoba zodpovědná za kvalitně zpracovanou žádost o stavební povolení. 

 

7.2 Realizace projektu 

Na realizaci projektu se budou podílet následující osoby. 

Ing. Marcel Lesák 

o Hlavní kontaktní osoba a manažer projektu a realizačního týmu, administrace projektu 

ve fázi realizace, komunikace s dotčenými orgány, zastřešení realizace projektu po 

věcné stránce, využívání alokovaných zdrojů (finančních, materiálních a lidských) pro 

projekt tak, aby byly naplněny definované výstupy projektu ve stanoveném rozsahu a 

čase, kvality a obsahu, řízení dodavatelů, zpracování zpráv o realizaci projektu.  

Lebdušková Pavla 

o Hlavní účetní projektu, vedení účetnictví v průběhu realizace dotačního projektu. 

Osoba odpovědná za řádnou evidenci a zaúčtování všech účetních případů vzniklých 

s realizací dotačního projektu.  

o Kontrola a dozorování nad maximální a minimálními výdaji projektu, propočet výdajů 

projektu, nezávislá revize projektu (standardy, výstupy, plán projektu a finance), 

monitorování financí projektu. 

o Nezávislá revize projektu (standardy, výstupy, plán projektu a finance), monitorování 

financí projektu, účtování výdajů projektu v rámci analytické (oddělené) evidence.  

Bc. Veronika Holubová, Dis 

o Na projektu se podílí jako specialista na poskytování informací o sociální péči 

a poskytovaných službách dle zákona o sociálních službách. Osoba komunikující 

a spolupracující s partnery projektu a s dalšími organizacemi, které se na udržitelnosti 

projektu podílí (Rodinné centrum Koutek, Romodrom, o. p. s., Geopark Železné hory a 

další).   

EUFC CZ s.r.o. 

o Zpracovatel výběrových řízení předkládaného projektu. 

o Dlouholeté zkušenosti s realizací výběrových řízení v rámci Strukturálních fondů EU. 

Stavební firma  

o Ke dni zpracování studie proveditelnosti není subjekt žadateli znám. 

o Zodpovědná za řádné plnění smlouvy o dílo. 
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Ing. Arch. Luboš Petříček  

o Osoba odpovědná za kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci včetně 

položkového rozpočtu. 

o Osoba zajišťující dozor realizace projektu v souladu s projektovou dokumentací a 

položkovým rozpočtem, komunikující s dodavatelem díla (stavby). 

7.3 Udržitelnost projektu 

Na udržitelnosti projektu, respektive provozní fázi projektu, se budou podílet následující osoby. 

Ing. Marcel Lesák 

o Jako hlavní kontaktní osoba a osoba zajišťující dokladování fáze udržitelnosti projektu. 

Osoba zodpovědná za řádný chod komunitního polyfunkčního centra. 

Bc. Veronika Holubová, Dis. 

o Osoba zajišťující poskytování základního sociálního poradenství jako kvalifikovaný 

sociální pracovník. 

Stanislava Smolová 

o Osoba zajišťující kulturní, vzdělávací a publikační aktivity – knihovnice (rediguje 

a vydáváná městský zpravodaj). Je rovněž v kontaktu s cílovou skupinou rodiny s dětmi 

v nepříznivých žiovtních situacích a svobodné matky s dětmi. 

Další subjekty 

o Romodrom, o. p. s. – zajišťující sociální službu Odborné sociální poradenství. 

o Farní charita Chrudim – zajišťující sociální službu Odborné sociální poradenství. 

o Oblastní charita Pardubice, Rodinné centrum Koutek – zajišťující volnočasové aktivity 

a výchovně vzdělávací služby,  

o Geopark Železné hory – zajišťující environmentální služby a podporu jejich využití. 

o Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice – zajišťující 

environmentální služby a podporu jejich využití, výchovně vzdělávací aktivity. 

o Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou – vykonávání služby zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, tj. dovážení klientů na různé aktivity, přednášky 

atd. 

o Péče o duševní zdraví, z.s. – zajišťující sociální službu Sociální rehabilitace. 

S téměř všemi výše uvedenými subjekty jsou uzavřeny partnerské smlouvy. S ostatními byla uzavřena 

ústní dohoda a daný subjekt s aktivitami počítá a zasmluvní je v době, až to bude aktuální. 
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8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU  

8.1 Technické a technologické aspekty projektu 

8.1.1 Zvolená technologie 

V rámci stavební části bude použita standardní technologie. Stavební práce budou prováděny 

odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat všechny technologické postupy a předpisy 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Podrobný popis zvolených technologií je uveden v Průvodní zprávě, která je součástí Projektové 

dokumentace, příloha č. 6 žádosti o podporu.  

8.1.2 Technické parametry jednotlivých zařízení 

Stavba - Technické parametry jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci. Zastavěná plocha 

objektu je 355,54 m2. Plánovaný obestavěný prostor objektu činní 1 861,00 m3. 

Vybavení pro zajitění provozu polyfunkčního komunintího centra – bližší konkretizace položky vybavení 

je uvedena v následující tabulce včetně počtu kusů. Stanovení cen jednotlivých produktů je uvedeno 

v průzkumu trhu. 

Tabulka 5: Vybavení centra 

Vybavení 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus bez 

DPH 

Cena za kus bez 
DPH 

Cena za 
kus bez 

DPH 

Vítězná 
cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. 
DPH 

Cena 
celkem 

  Papera Office Depot 
Office 
PRO 

Papera    

Židle 
stohovatelné 

53 1 798 1 179 1 280 1 798 378 2 176 115 306 

Kancelářské 
židle 

2 6 389 6 394 6 660 6 389 1 342 7 731 15 461 

Stůl kancelářský 
120 cm 

5 3 142 3 129 3 190 3 142 660 3 802 19 009 

Stůl kancelářský 
140 cm 

4 3 024 3 479 3 527 3 024 635 3 659 14 636 

Stůl kancelářský 
180 cm 

1 4 230 3 999 4 062 4 230 888 5 118 5 118 

Stůl jednací 180 
cm 

1 5 187 6 049 5 479 5 187 1 089 6 276 6 276 

Stůl jednací 200 
cm 

1 8 585 6 579 8 157 8 585 1 803 10 388 10 388 

Kontejner s 
úchytkami 
40x60x60 

3 4 370 4 149 4 257 4 370 918 5 288 15 863 

Policová 
čtyřdveřová 
skříň - sklo s 
nikou 

4 6 550 7 879 6 843 6 550 1 376 7 926 31 702 
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Policová 
dvoudveřová 
skříň s nikou 

4 3 190 3 370 3 512 3 190 670 3 860 15 440 

  B2B 
partner 

kancelar24h.cz 
Luk 

nabytek 
B2B 

partner 
   

Křesílka 2 4 991 5 375 6 934 4 991 1 048 6 039 12 078 

Pohovka 5 7 811 7 847 9 008 7 811 1 640 9 451 47 257 

Konferenční 
stolek 

3 2 666 1 106 11 116 2 666 560 3 226 9 678 

Věšák 14 1 050 1 129 1 771 1 050 221 1 271 17 787 

  Interier 
Kareš 

Jamall nábytek 
Nabytek 

KNY 
    

Regály do 
knihovny 

50 2 473 2 710 2 690 2 473 519 2 992 149 617 

  Tlapnet       

Počítače 7 11 000   11 000 2 310 13 310 93 170 

Microsoft office 7 6 000   6 000 1 260 7 260 50 820 

Dataprojektor 1 15 000   15 000 3 150 18 150 18 150 

Projekční 
plátno 

1 3 000   3 000 630 3 630 3 630 

Celkem     100 456 21 096 121 552 651 385 

 

8.1.3 Výhody a nevýhody předpokládaných řešení 

Jedná se o standardní řešení stavby se standardní technologií. Stavební práce budou prováděny 

odbornými firmami, dodavatelé budou dodržovat všechny technologické postupy a předpisy 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

8.1.4 Technická rizika 

Ochrana před bludnými proudy není uvažována. Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl 

proveden, jedná se o běžnou stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

Objekt je řešen v souladu s nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. V okolí nemovitosti se nenachází žádný větší zdroj hluku. V navrhovaném objektu nebude 

instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

Dům se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou uvažována. 

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná rizika technického či jiného směru realizaci ani udržitelnost 

projektu nehrozí viz Průvodní zpráva v Projektové dokumentaci, příloha č. 6 žádosti o podporu. 

8.1.5 Potřebné energetické a materiálové toky 

Objekt má charakter provozu sociálních služeb a tematicky bude zaměřen na více typů aktivit 

(volnočasové, kulturní, vzdělávací, environmentální atd.) Bude se jednat o čistý provoz s minimální 

náročností na energie i jiné vstupy.  
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V projektu je navrženo teplovodní vytápění, tj. systémem otopných deskových těles a podlahového 

vytápění. Hlavním zdrojem tepla je závěsný kondenzační plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV 

o výkonu až 40 kW (přesné parametry technologie kotle navrhne dodavatelská firma zařízení). 

Objekt je napojen stávajícími přípojkami plyn a elektro na technickou infrastrukturu. Nově je navržena 

přípojka vodovodu a nové napojení splaškové kanalizace na vyvážecí kanalizační žumpu/jímku. 

Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním systémem 

komunálního odpadového hospodářství. 

8.1.6 Údaje o životnosti jednotlivých zařízení 

Životnost stavby takového charakteru se předpokládá dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. (tzv. 

oceňovací vyhláška) o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

cca 100 let2. 

Životnost jednotlivého vybavení vyplývá z účetního hlediska, dle odpisového plánu investice a dále pak 

dle stavu jeho využívání. 

8.1.7 Nároky na údržbu a nákladnost oprav 

Jedná se o stavbu, která neklade speciální nároky na údržbu a náklady na opravy. Jelikož se bude jednat 

o kompletní rekonstrukci a z části o výstavbu, žadatel nepředpokládá zásahy do nemovitosti 

významného charakteru dříve jak za 10-15 let. V rámci poskytování služeb může dojít k drobným 

úpravám povrchů, omítek atd., nikoliv však k zásahům stavebního charakteru.  

8.1.8 Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu 

Polyfunkční komunitní centrum bude vystavěno na parcele číslo 130/1 a 130/2, tedy na pozemku 

určeném jako stavba občanského vybavení. Okolními nemovitostmi daného projektu je objekt 

městského úřadu/radnice a z druhé strany budova základní školy. Okolní pozemky nebudou realizací 

projektu nijak dotčeny vyjma drobných hlukových vyrušení při stavbě. Stavba nemá vliv na okolní 

pozemky a stavby viz Průvodní zpráva Projektové dokumentace, příloha č. 6 žádosti o podporu. 

                                                           

2 Životnost staveb, http://ocenovani-znojemsko.webnode.cz/news/zivotnost-staveb/  

http://ocenovani-znojemsko.webnode.cz/news/zivotnost-staveb/
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9 DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ  

9.1 Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do 

projektu 

Do projektu nebude vstupovat žádný stávající movitý majetek města. Současný majetek je pro účely 

centra nevyhovující a zastaralý. Kapacita centra vyžaduje vybavení interiéru novým, kvalitním 

a bezpečným vybavením. Majetek bude ve vlastnictví žadatele, provozovatelům bude poskytnut na 

základě smlouvy o pronájmu za symbolický nájem.  

▪ Movitý majetek – Majetek je ve vlastnictví žadatele a bude poskytnut Provozovatelům centra 

na základě smlouvy o pronájmu. Movitý majetek (židle, stoly, počítače atd.) je ve vlastnictví 

žadatele. Ostatní pomůcky např. cvičební, rehabilitační atd. bude mít provozovatel (partner) 

vlastní. 

▪ Nemovitý majetek – do projektu vstupuje nemovitý majetek v podobě stavební parcely a 

stávajícího objektu, kde bude probíhat stavba/rekonstrukce centra. Majetek je ve vlastnictví 

žadatele. 

▪ Nehmotný majetek – součástí projektu je také nehmotný majetek v podobě licencí a práv 

v počítačových stanicích, na kterých budou probíhat např. různé vzdělávací programy. Tento 

nehmotný majetek je ve vlastnictví žadatele. Know-how, tedy vědomosti a znalosti 

v poskytování jednotlivých aktivit jsou pak ve vlastnictví každého provozovatele, tedy 

partnerské organizace. 

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu 

9.2.1 Investiční dlouhodobý majetek 

V realizační fázi projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektů a dostavbě objektu komunitního 

centra, dále pak k nákupu movitých věcí, tedy vybavení nemovitosti potřebným majetkem. 

Předpokládaná pořizovací hodnota rekonstrukce a dostavby je 12 061 029 Kč vč. DPH. Do ceny 

nemovitosti jsou zahrnuty také náklady spojené s rekonstrukcí a dostavbou, kterými jsou zpracování 

projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor a BOZP. Tyto náklady jsou tedy investičního 

charakteru a budou součástí ceny stavby.  

Investiční náklady rekonstrukce a dostavby jsou v celé míře způsobilé a jsou zařazeny mezi hlavní 

podporované aktivity projektu (stavební výdaje v hodnotě 11 416 529 Kč vč. DPH). Stejně tak bude 

účtováno o potřebném vybavení určeném pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra. 

Předpokládané náklady těchto movitých věcí jsou odhadovány ve výši 651 385 Kč včetně DPH, neboť 

DPH je způsobilým výdajem projektu. 

V realizační fázi vzniknou náklady na zpracování projektové dokumentace, autorský dozor, technický 

dozor, BOZP a povinnou publicitu. Povinná publicita je jediný neinvestiční výdaj projektu. 

9.2.2 Reinvestice 

Jelikož se bude jednat o kompletní rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího objektu, reinvestice se 

v horizontu následujících minimálně 20 let nepředpokládá. 
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9.2.3 Předpokládaná pořizovací  hodnota majetku 

Předpokládaná pořizovací hodnota majetku, tedy vybavení, je uvedena v kapitole 8. 1. 2. Jedná se 

o předběžné ceny zjištěné na základě vlastního průzkumu žadatele. 

9.2.4 Výdaje na pořízení majetku 

Majetek, tedy vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra, bude součástí 

celkového rozpočtu projektu. Výdaje na pořízení tohoto majetku budou hrazeny z dotace. 

9.2.5 Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty 

Životnost nemovitého majetku, tedy rekonstrukce/dostavby, pořizovaného v rámci předkládaného 

projektového záměru, je cca 100 let. 

Výše movitého majetku, souboru movitých věcí, je 5 let. Doba použitelnosti je však při vhodném 

zacházení několikanásobně prodloužena. Žadatel předpokládá, že majetek bude vyřazen po době 

použitelnosti, tj. za více jak 5 let. Zůstatková hodnota je pak nulová. 

9.2.6 Převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn 

vlastnictví 

Majetek pořízený na základě předkládaného projektu bude nadále ve vlastnictví žadatele, a však bude 

půjčen provozovatelům za účelem naplnění využitelnosti komunitního polyfunkčního centra formou 

aktivit a sociálních služeb uvedených v kapitole 4.  

Předpokládaný termín zapůjčení majetku provozovatelům je 1. 6. 2020, tedy dnem zahájení provozu. 

Jiné změny se nepředpokládají. 

9.2.7 Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn 

Prostory včetně základního vybavení budou pronajímány Provozovatelům na základě partnerské 

smlouvy a smlouvy o pronájmu za symbolický pronájem. Pronájem dalším třetím osobám se 

nepředpokládá. 

 



  

 

Výstupy projektu 

Město Ronov nad Doubravou 

Polyfunkční komunitní centrum Ronov nad Doubravou 

40 

75 

10 VÝSTUPY PROJEKTU 

10.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace 

10.1.1 Výstupy projektu 

Výstupem projektu je vybudování polyfunkčního komunitního centra včetně pořízení základního 

vybavení ve městě Ronov nad Doubravou. Jedná se o infrastrukturu sociálních služeb a aktivit s různým 

zaměřením (volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, kulturní a environmentální služby). Adresa místa 

realizace je Chittussiho nám. 151, 287 Ronov nad Doubravou, parcelní č. 130/1, 130/2.  

Výstupy projektu budou využívat osoby z cílových skupin viz kapitola 4. 2 Popis cílových skupin projektu. 

10.1.2 Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů. 

Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb a aktivit centra. Tento cíl 

bude naplněn 1. 6. 2020, kdy dojde k zahájení provozu nového komunitního polyfunkčního centra. 

10.1.3 Indikátory 

V rámci 74. výzvy IROP, Cíle 2. 1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi jsou 

stanoveny následující indikátory: 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce  

▪ Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem uživatelů, kterým může být v jeden okamžik 

poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce. 

▪ Výchozí hodnota je nulová, neboť vzniká zcela nové zařízení, nové centrum. 

▪ Cílová hodnota, tedy plánovaná maximální kapacita služeb a sociální práce, jíž bude dosaženo 

v okamžiku ukončení realizace projektu je 8 osob. Cílová hodnota byla zvolena dle konzultací 

s Ing. Romanou Valentovou, územní odbor IROP pro Liberecký kraj, oddělení hodnocení 

odborný rada - specialista pro absorpční kapacitu. Určení cílové hodnoty vychází z informací 

uvedených v Registru sociálních služeb. 

▪ Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit. Jedná se 

o indikátor měřící počet klientů (osob), kterým je podpořené centrum schopno nabídnout 

v jeden okamžik alespoň jednu ze svých služeb (maximální okamžitá kapacita polyfunkčního 

komunitního centra). 

▪ Dosažená hodnota se od cílové hodnoty může odchýlit maximálně o ± 10 %. Pokud se během 

realizace projektu objeví skutečnosti, které vedou k nenaplnění či překročení cílové hodnoty 

indikátoru, bude s předstihem iniciováno změnové řízení, kde žadatel zdůvodní nutnost úpravy 

cílové hodnoty indikátoru.  

5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních komunitních center 

▪ Výchozí hodnota je nulová.  

▪ Cílová hodnota je 1. Jedná se počet vybudovaného komunitního polyfunkčního centra. Zvolená 

cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit. 

▪ Žadatel si je vědom, že tolerance u tohoto indikátoru není žádná a zavazuje se indikátor naplnit. 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
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▪ V rámci předkládaného projektu dojde k poskytování 3 sociálních služeb, na které disponuje 

žadatel, v přenesené působnosti na své partnery, pověřovacími akty. Jedná se o: 

o odborné sociální poradenství – provozuje partner Romodrom, o. p. s. 

o odborné sociální poradenství – provozuje partner Farní charita Chrudim. 

o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – provozuje Rodinné centrum Koutek, 

pod záští Oblastní charity Chrudim. 

o sociální rehabilitace – provozuje Péče o duševní zdraví, z.s. 

▪ Výchozí hodnota je nulová, neboť v novém objektu nejsou žádné sociální služby v současné 

době poskytovány. 

▪ Cílová hodnota je 3. 

Indikátory mají přímou vazbu na projekt, neboť z něj vycházejí. Kapacita služeb a sociální práce 

naplňuje cíle žadatele, a to poskytnout kvalitní a kvalifikované sociální služby co největšímu počtu lidí. 

Žadatel je však kapacitně omezen prostory. Žadatel včetně poskytovatelů sociálních služeb a dalších 

aktivit budou konat maximální úsilí k tomu, aby bylo centrum neustále plně využito ke svým účelům a 

aby všichni uživatelé byli maximálně spokojeni. 
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11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

11.1 Technická připravenost 

Předkládaný projekt je technicky připravený v následujících bodech: 

▪ Majetkoprávní vztahy – jsou vyřešeny, pozemek, nemovitost, na které bude rekonstrukce a 

dostavba probíhat, je ve vlastnictví žadatele viz výpis z katastru  nemovitostí příloha 

č. 3 žádosti o podporu. 

▪ Připravenost projektové dokumentace – projektová dokumentace je vyhotovena a slouží jako 

příloha Žádosti o stavební povolení a rovněž je přílohou č. 6 žádosti o podporu. 

▪ Připravenost dokumentace k zadávacím/výběrovým řízením – žadatel po předložení žádosti 

o podporu zahájí přípravu dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení na vyhotovitele 

stavby a na dodávku potřebného vybavení.  

▪ Dokumentace k programovým aktivitám – provozovatelé mají jasně definované a připravené 

programové aktivity pro uživatele centra viz kapitola 4. 

▪ Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy – EIA není relevantní k předkládanému projektu. Stavební 

povolení bylo sloučeno s územním řízením. Závazná stanoviska orgánů státní správy jsou 

součástí projektové dokumentace, kde jsou obsažena různá povolení, vyjádření úřadů apod. 

Stanovisko kraje je součástí přílohy Souhlasné stanovisko kraje s jeho krajským střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb, viz příloha č. 8 žádosti o podporu. Stanovisko města není 

relevantní, neboť město je žadatelem. 

11.2 Organizační připravenost 

Připravenost projektu po stránce organizační je rovněž zajištěna. Žadatel zvolil konzultativní 

organizační model. Podstatou tohoto modelu je konzultace řešení dané problematiky s odborníky, 

zástupci cílových skupin, partnery, veřejností apod. Žadatel si vytvořil tzv. pracovní skupinu, která byla 

tvořena zástupci žadatele, poradenské společnosti, zpracovatele projektové dokumentace, 

kvalifikovaným sociálním pracovníkem, provozovateli sociálních služeb a zástupcem kraje.  

V každé fázi projektu došlo k zapojení různých členů pracovní skupiny: 

▪ Pro přípravu projektu – v rámci přípravy projektu spolupracovali v rámci pracovní skupiny Ing. 

Marcel Lesák, jako kontaktní osoba projektu a statutární zástupce žadatele, Bc. Veronika 

Holubová, Dis. jako kvalifikovaný sociální pracovník a osoba, která zprostředkovává 

komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb a žadatelem, dále Ing. Simona Dorazilová – 

kontaktní osoba poradenské společnosti zpracovávající žádost o podporu a studii 

proveditelnosti, včetně zajištění souladu s podmínkami IROP, Ing. Arch. Luboš Petříček 

zpracovávající projektovou dokumentaci, Ing. Helena Zahálková, MBA se kterou byl projektový 

záměr konzultován na úrovni kraje. 

▪ Pro realizaci projektu – v realizační fázi projektu tvoří pracovní skupinu Ing. Marcel Lesák jako 

hlavní kontaktní osoba projektu a statutární zástupce žadatele, Bc. Veronika Holubová, Dis., 

Ing. Simona Dorazilová, popřípadě jiná osoba zastupující poradenskou společnost, která bude 

administrovat výběrová řízení a realizaci projektu a zajišťovat soulad s naplněním podmínek 

IROP a stavební dozor, který bude dohlížet na soulad realizace stavby s projektovou 

dokumentací.  
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▪ Pro provozní fázi projektu – v této fázi projektu bude zapojen Ing. Marcel Lesák jako kontaktní 

osoba a statutární zástupce žadatele, Bc. Veronika Holubová, Dis. jako kvalifikovaný sociální 

pracovník, poskytovatelé sociálních služeb – partneři projektu a poradenská společnost 

napomáhající žadateli při administraci udržitelnosti projektu a naplnění souladu s podmínkami 

IROP. 

▪ Využití nakupovaných služeb – žadatel v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti využije 

nakupování služeb od poradenské společnosti EUFC CZ s.r.o., která mu bude nápomocna při 

administraci a naplňování souladu projektu s podmínkami IROP. Dále služeb zpracovatele 

projektové dokumentace, který bude také zajišťovat autorský dozor stavby. Další službou 

vztaženou k projektu je administrace výběrového řízení, kterou bude zajišťovat poradenská 

společnost EUFC CZ s.r.o. 

▪ Provozovatelem projektu, respektive poskytovateli sociálních služeb a aktivit v daném centru, 

jsou následující partneři projektu: 

o Romodrom, o. p. s. – partnerská smlouva. 

o Farní charita Chrudim – partnerská smlouva. 

o Oblastní charita Pardubice – Rodinné centrum Koutek – partnerská smlouva. 

o Péče o duševní zdraví, z.s. – partnerská smlouva.  

o Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou – zřizovatel Město Ronov nad Doubravou. 

o Geopark Železné hory – ústní dohoda. 

o Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice – ústní dohoda. 

▪ Partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi – všichni partneři byli 

osloveni v přípravné fázi projektu, od kdy byla také zahájena spolupráce na předkládaném 

dotačním záměru. V realizační fázi se významné zapojení partnerů neočekává. Zásadní 

zapojení partnerů proběhne ve fázi provozní, tj. ve fázi udržitelnosti projektu, kdy budou 

jednotliví partneři vykonávat a poskytovat aktivity uvedené v kapitole 4. 

Provozovatelé služeb mají zajištěný vlastní kvalifikovaný personál, který bude danou aktivitu v centru 

vykonávat. Žadatel poskytne partnerům projektu zázemí a základní vybavení. Speciální pomůcky budou 

zabezpečeny partnery projektu (např. materiál pro tvořivé dílny atd.). 

11.3 Finanční připravenost 

Realizace projektu bude financována formou bankovního úvěru. Žadatel zahájil potřebné kroky 

k získání finančního úvěru od Komerční banky. Doklad o zajištění předfinancování projektu je uveden 

v příloze č. 12 žádosti o podporu.  
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12 ANALÝZA ROZVOJE SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

12.1 Analýza dostupných sociálních služeb, volnočasových aktivit, kulturních a environmentálních 

služeb v regionu, kde jsou plánovány služby/aktivity uváděné v projektu 

Město a jeho okolí zcela postrádá zařízení obdobného charakteru. Polyfunkční komunitní centrum, 

které by poskytovalo širokou škálu služeb, jak volnočasových, vzdělávacích, tak environmentálních či 

sociálních služeb, se nachází nejblíže v Praze a v Brně.  

Sociální služby 

▪ Odborné sociální poradenství – nejbližší místo poskytování odborného sociálního poradenství 

je v Kolíně, cca 35 km vzdáleném od Ronova nad Doubravou. Jedná se o dvě zařízení, a to 

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců a Centrum psychologicko-sociálního 

poradenství Středočeského kraje - detašované pracoviště Kolín. Dále pak Farní charita 

Chrudim, která je partnerem projektu. 

▪ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – nejbližší  instituce poskytující tuto službu je 

Oblastní charita Kutná Hora vzdálená od místa realizace cca 25 km. 

▪ Sociální rehabilitace poskytují organizace vzdálené cca 15 km od místa realizace. 

Jedná se však o separované druhy služeb, kam by museli obyvatele z Ronova nad Doubravou dojíždět. 

Žádná z výše uvedených služeb není poskytována přímo v místě realizace, popřípadě v blízkém okolí. 

Volnočasové aktivity 

▪ Na území města Ronov nad Doubravou je možné se zapojit do následujících volnočasových 

aktivit: 

o cestovatelské besedy, přednášky,  

o pochody, stezky, turistické aktivity, 

o zábavné hry, soutěže, tvoření. 

▪ Ve městě působí řada spolků a organizací. Služby jsou však provozovány za úplatu a ne vždy 

cílovým skupinám tohoto projektu. Jedná se např. o: 

o Skupina mažoretek RONDO, 

o TJ Sokol,  

o Junák Ronov nad Doubravou, 

o Kulečníkový klub, AKK 95 Ronov 

o Šipkaři a další. 

Žádná z výše uvedených aktivit není zabezpečena na jednom místě. Mnoho z těchto aktivit postrádá 

kvalitní, prostorné zázemí vybavené potřebným vybavením. 

Výchovné, vzdělávací služby 

▪ Na území města Ronov nad Doubravou nejsou v současné době dostupné žádné vzdělávací 

služby pro veřejnost. Ve městě je Základní škola, která zabezpečuje základní vzdělávání. 
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Opět žádná z výše uvedených služeb není zabezpečena na jednom místě. Mnoho z nich postrádá 

kvalitní, prostorné zázemí vybavené potřebným vybavením a kvalifikovaným provozovatelem. 

Environmentální služby 

▪ Na území města Ronov nad Doubravou ani v širokém okolí (v okruhu cca 100 km) se nevyskytují 

instituce, střediska, centra, kde by docházelo k poskytování environmentálních služeb např. 

pořádání seminářů o životním prostředí, ochraně životního prostředí atd. Z tohoto důvodu 

oslovilo Město Ronov nad Doubravou Geopark Železné hory a Střední odbornou školu a Střední 

odborné učiliště technické Třemošnice, aby pravidelně pořádali sezení, přenášky 

s environmentální tématikou.  

12.2 Zdůvodnění, proč není možné tyto služby/aktivity využívat 

Důležitým aspektem, proč není možné tyto služby/aktivity využívat je jejich neexistence (např. 

environmentální služby), dále pak vysoká dojezdová vzdálenost za aktivitami (Praha, Kolín – cca 35 – 

100 km). Cílové skupiny, kterými jsou osoby sociálně vyloučené, osoby ohroženy sociálním vyloučením 

a osoby se zdravotním postižením, si nemohou dovolit jak z finančních, tak například také fyzických 

(zdravotní postižení/indisponování) důvodů dojíždět do vzdálených míst na aktivitu, která trvá např. 

45 – 60 minut.  

Žadatel si toto tvrzení ověřil také osobním průzkumem, který se konal 14. 9. 2017 v Ronově nad 

Doubravou. Odborný sociální pracovník se sešel s představiteli Rodinného centra Koutek a s cílovou 

skupinou (matkami na MD/RD, nezaměstnanými atd.). Průzkum proběhl formou ústního dotazování 

cílové skupiny, během kterého byl zjišťován názor cílové skupiny a partnera projektu (Rodinného 

centra Koutek) na nové centrum, potažmo na okolní instituce, které poskytují obdobné služby. 

12.3 Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb/aktivit uváděných v projektu (z pohledu kapacit, 

návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.) 

Město Ronov nad Doubravou se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Žadatel zvolil místo 

realizace na území města z důvodů absence zařízení v okruhu 100 km. Objekty, v rámci kterých nové 

prostory komunitního polyfunkčního centra vzniknout, jsou ve vlastnictví žadatele. Jedná se o zastaralé 

budovy, které jsou v současné době využívány jako knihovna a stavební  úřad. Obě nemovitosti jsou 

však ve špatném stavu a jsou zastaralé. Žadatel se rozhodl investovat finanční prostředky do 

rekonstrukce těchto budov, ale za účelem veřejného využití, nikoliv pouze pro potřeby města jako 

zázemí pro úředníky. 

V širokém okolí se nenachází zařízení, které by poskytovalo více služeb a aktivit na jednom místě 

a které by disponovalo takovými kapacitami a vybavením pod vedením odborného personálu 

(partnerů). 

Objekt byl zvolen také z důvodů výborného lokálního umístění. V blízkosti se nachází autobusová 

zastávka, nákupní zóna, krásný park, který byl původně udržován jako anglický park. Po architektonické 

úpravě v roce 1933 byly zachovány původní lípy, javory a dva vzácné stromy: líska turecká a dub 

svazčitý. Této lísce se věnoval i pořad České televize Paměť stromů a v roce 2005 soutěžila o titul Strom 

roku. Ačkoliv je místo realizace v centru města, jedná se o pěší zónu, která je velmi poklidná. 
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12.4 Cílový stav v oblasti sociálních služeb/aktivit po realizaci projektu 

Po realizaci projektu vznikne zcela nové zařízení – polyfunkční komunitní centrum, což bude veřejné 

víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako 

celku. 

 

12.5 Specifikace služeb/aktivit, poskytovaných v provozní fázi 

V polyfunkčním komunitním centrum Ronov nad Doubravou budou poskytovány následující služby a 

aktivity. Bližší popis jednotlivých služeb/aktivit včetně umístění, odhadu počtu osob, odhadu max. 

kapacity, předpokládaného termínu konání atd. je uveden v obsáhlé tabulce v kapitole 4. 3. 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.: 

▪ Odborné sociální poradenství: 

o Partner: Romodrom, o. p. s., Náplň služby: Odborné sociální poradenství pro 

zahraniční obyvatele a pro příslušníky etnických menšin (zejména ukrajinského 

původu). Poskytnutí informací o životu ve městě, zvyklostech ve městě, mentalitě lidí 

žijících v Ronově atd. Rovněž bude přizpůsobeno dle aktuální problematiky a zájmu 

cizinců (oblasti bydlení, sociálních dávek, diskriminace, zaměstnání, dluhové 

poradenství apod.). Poradenství v oblasti získání zaměstnání, vzdělávání se, motivační 

činnost, zvyšování kvalifikace atd. dle požadavků účastníků. 

o Cílové skupiny: Cizinci a etnické menšiny, nezaměstnaní, osoby vedoucí krizový způsob 

života, pachatelé trestné činnosti a další viz tabulka v kapitole 4. 3. 

o Partner: Farní charita Chrudim, Náplň služby: Základní sociální poradenství a aktivní 

pomoc v oblastech bydlení, sociálních dávek, rodinného a trestního práva, 

diskriminace, školství, zaměstnanosti, dluhového poradenství, ochrany spotřebitele, 

sociálně zdravotního poradenství, osvěty a další dle zájmu účastníků.  

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivých životných situacích, osoby, které vedou 

rizikový způsob života, pachatelé trestné činnosti, osoby ve VTOS, osoby žijící 

v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a další. 

▪ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 

o Partner: Oblastní charita Pardubice, Náplň služby: Jedná se např. o poradenství při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování 

rodičovských schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, 

prevence zadlužení a ztráty bydlení.  

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci. 

▪ Sociální rehabilitace: 

o Partner: Péče o duševní zdraví, z.s. Náplň služby: Sociální rehabilitace pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním, tedy pro osoby spadající a prolínající se všemi 

cílovými skupinami uvedenými v kapitole 4. 2. Jedná se o sociální poradenství, 

výchovně vzdělávací, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a pomoc při obstarávání osobních a pracovních záležitostí, pomáhat 
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prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků 

a nácvikem činností. 

o Cílové skupiny: Všechny cílové skupiny uvedené v kapitole 4. 

Volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas: 

▪ Cvičení pro matky/otce a dítě - Společné cvičení pro matku/otce i dítě. 

o Partner: Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice). 

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, svobodné  matky s dětmi. 

▪ Cvičení pro maminky - Cvičení pro matku, dítě bude hlídáno ve vedlejší místnosti. 

o Partner: Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice). 

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, svobodné  matky s dětmi. 

▪ Pečovatelská služba - Cvičení, komunikace, promítání, psychosomatika, tvořivé dílny a další. 

o Provozovatel: Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou. 

o Cílové skupiny: Zdravotně postižení. 

Výchovně/vzdělávací služby: 

▪ Podpora rodičovských kompetencí - Vzdělávání  rodičů na mateřské/rodičovské dovolené dle 

volitelných témat (např. zdravotní potíže dětí, vývoj dítěte, správný jídelníček, zdravý životní 

styl, ale také z oblasti ekonomie, hospodaření, základní znalosti na PC.  Děti budou hlídány ve 

vedlejší místnosti. Přednášky dle potřeby a zájmu problematiky konkrétních osob. 

o Partner: Rodinné centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice). 

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, svobodné matky s dětmi. 

▪ Vzdělávání komunity - Kurzy - práce na počítači, finanční gramotnost, mediální gramotnost. 

o Partner: Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou, Romodrom, o. p. s., Rodinné 

centrum Koutek (Oblastní charita Pardubice). 

o Cílové skupiny: Cizinci, etnické menšiny, rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, 

matky na MD/RD, zájemci z komunity. 

Environmentální služby a podpora jejich využití: 

▪ Přednášky s environmetální tématikou pro děti - Přednášky s environmetální tématikou 

z oblasti zeměpisu, přírodopisu. Důraz bude kladen na výuku aktivit ve vztahu k životnímu 

prostředí, např. rozkladatelnost surovin v přírodě, jejich délka, ovlivnění těchto „odpadků na 

životní prostředí, pro zvířata. Bude preferována výuka venku přímo v přírodě v reálném 

prostředí. 

o Partner: Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

technické Třemošnice. 

o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, svobodné  matky s dětmi, 

Cizinci, matky, zájemci z komunity. 

▪ Přednášky, vzdělávací akce v oblasti environmetální pro dospělé – Přednášky s environmetální 

tématikou - životní prostředí, třídění odpadu, vliv odpadů na životní prostředí, geodetické 

podmínky krajiny atd. 

o partner: Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

technické Třemošnice. 
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o Cílové skupiny: Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, svobodné  matky s dětmi, 

Cizinci, matky, zájemci z komunity. 

Sociální pracovník 

▪ Poskytování základního sociálního poradenství ze strany kvalifikovaného sociálního pracovníka 

v době udržitelnosti. 

▪ Bc. Veronika Holubová, Dis. – bližší popis kvalifikace této osoby je uveden v kapitole 7. 

12.6 Cílové skupiny, na které jsou sociální služby zaměřené 

Cílové skupiny byly již specifikovány v kapitole 4.  

Hlavní cílovou skupinou jsou členové komunity, kteří spadají do definice osob sociálně vyloučených, 

osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením.  

Žadatel specifikoval následující cílové skupiny, které jsou podmnožinou výše uvedených skupin a které 

se na území města Ronov nad Doubravou nachází: 

▪ svobodné matky s dětmi (v evidovaném počtu 14 osob). 

▪ cizinci a etnické menšiny (v evidovaném počtu 215 osob). 

▪ zdravotně postižení (v evidovaném počtu 8 ZTP/P, 37 chronická omezení aj. v gesci 

Pečovatelské služby). 

▪ rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci (v evidovaném počtu 5 rodin). 

▪ dlouhodobě nezaměstnaní, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem 

života ohroženy (v evidovaném počtu 14 osob). 

Cílem partnerů je prostřednictví aktivit a služeb (uvedených v předešlé kapitole) co nejpřirozeněji 

a nejlépe začlenit tyto cílové skupiny do společnosti. 

Předkládaný projektu má tak pozitivní dopad na cílové skupiny a jejich začleňování do společnosti. 

Věkové rozhraní cílových skupin není omezeno. Jedná se jak o děti nejútlejšího věku, tak také osoby 

v produktivním věku, potažmo seniory, kteří spadají do uvedených cílových skupin. Projekt však svým 

zaměřením není primárně určen pro osoby důchodového věku. Pro tyto osoby existují jiné sociální 

služby, které vykonává přímo Pečovatelská služba, v rámci své sociální služby vykonávané dle zákona 

o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. 

Cílové skupiny jsou žadatelem jasně vymezeny a stanoveny na základě poptávky po daném zařízení. 

12.7 Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb/aktivit 

Provozovatelé jednotlivých aktivit mají v evidenci cílové skupiny. Primární oslovení bude probíhat tedy 

přímou formou přes provozovatele, buď osobním dotázáním, nabídkou letáků atd. 

Žadatel bude provozovatelům nápomocen v nabízení služeb/aktivit centra formou papírových letáků, 

informací na webových stránkách žadatele i partnerů. Budou využity facebookové stránky 

provozovatelů a v neposlední řadě budou vyhlášeny dny otevřených dveří určených pro cílové skupiny.  
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13 ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU 

13.1 Stanovení cen do rozpočtu projektu 

Žadatel v rámci hlavní podporované aktivity projektu bude uplatňovat výdaje na rekonstrukce 

a stavební úpravy existujícího objektu a výdaje na vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního 

komunitního centra. 

Stanovení cen do rozpočtu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu je rozděleno do 

samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění zakázek. 

Stáří zdrojových dat pro doložení ceny splňuje podmínku Integrovaného regionálního operačního 

programu, a to ne starší než 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. Položkový rozpočet byl 

zpracován rozpočtářem v říjnu 2017. Při stanovení cen vybavení bylo vycházeno z ceníku platného ke 

dni 23. 10. 2017.  

Tabulka 6: Hlavní aktivity projektu 

Hlavní podporované aktivity Částka v Kč vč. DPH 
Rekonstrukce a stavební úpravy 11 416 529 Kč 

Vybavení pro zajištění provozu 651 385 Kč 

Celkem 12 067 914 Kč 

 

Stanovení cen není relevantní u ostatní položek, tj. vedlejších podporovaných aktivit projektu. Zde 

žadatel udělal interní průzkum, tj. osobně (osobní setkání s potenciálními dodavateli služeb), 

popřípadě telefonicky, mailem oslovil ostatní subjekty poskytující tyto služby (zpracování projektové 

dokumentace, BOZP, technický dozor, povinná publicita). 

Průzkum trhu byl proveden kontaktní osobou ve spolupráci s dalšími členy pracovní skupiny, tj. 

poradenskou společností zpracovávající studii proveditelnosti a projektantem zpracovávajícím 

projektovou dokumentaci.  

Hlavní podporované aktivity projektu 

Vybavení 

Průzkum týkající se stanovení ceny vybavení probíhal následovným způsobem. Žadatel oslovil 

3 subjekty, u kterých se domníval, že jsou schopny stanovit nabídkovou cenu poptávaného vybavení 

pro polyfunkční komunitní centrum. Tyto subjekty jsou uvedeny v tabulce v kapitole 8 a mají veřejné 

ceníky na svých webových stránkách. Jelikož nebylo možné najít subjekty, které by dodali kompletní 

vybavení, bylo vybavení rozděleno do 4 částí (kancelářská vybavení, konferenčníJednalo sety, 

knihovnické regály a PC příslušenství).  

Vedlejší podporované aktivity projektu 

Projektová dokumentace, položkový rozpočet a autorský dozor 
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Na zpracovatele projektové dokumentace proběhl průzkum trhu. Byly osloveny tři subjekty: Ing. arch. 

Luboš Petříček, DH PRO s.r.o., Ing. Tomáš Pohanka. Cenové nabídky byly následující: 

Tabulka 7: Potenciální zpracovatelé projektové dokumentace a rozpočtu 

Potenciální zpracovatalé projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu, autorský dozor 
Ing. arch. Luboš Petříček 324 500 Kč bez DPH 

DH PRO s.r.o. 348 000 Kč bez DPH 

Ing. Tomáš Pohanka 345 000 Kč bez DPH 

 

Jako nejvýhodnější cenová nabídka byla zvolena nabídka uchazeče Ing. arch. Luboše Petříčka, se 

kterým byla následně uzavřena smlouva. 

Technický dozor a BOZP 

Cena byla stanovena na základě vlastního průzkumu žadatele, telefonického oslovení více subjektů a 

na základě zkušeností zpracovatelů projektové dokumentace. 

Povinná publicita 

Pořízení reklamního banneru a pamětní desky. Reklamní banner bude pořízen na začátku realizace 

projektu, pamětní deska na konci fyzické realizace. Odhadované náklady na základě průzkumu nabídek 

dle webového ceníku různých společností, např. Intersign, s.r.o., MIHAL s.r.o. atd. je 5 000 Kč bez DPH. 

13.2 Průzkum trhu ve vztahu k hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných 

celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce 

plánuje zakázku rozdělit na části) 

Hlavní aktivity projektu jsou rozděleny na stavební práce, jejichž ceny se odvíjí od sazebníku stavebních 

prací a vybavení nového polyfunkčního komunitního centra. Výčet položek stanovení cen byl uveden 

v kapitole 8.1.2. 

Výběrová řízení, tj. na dodavatele stavby a pořízení vybavení bude zadministrováno v září – listopad 

2018. Jedná se o výběrová řízení blíže specifikovaná v elektronické žádosti o podporu (MS2014+), 

v záložce Veřejné zakázky. 

Předpokládané ceny vložené do systému MS2014+ vycházejí z průzkumu trhu a dále z rozpočtu 

zpracovaném rozpočtářem dle platného ceníku RTS na stavební práce. 
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14 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 

Město Ronov nad Doubravou zvolil následující rizika podle podmínek předkládaného projektu. Jedná 

se o hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti včetně způsobu jejich eliminace. 

Druh rizika a fáze projektu, 
ve které je možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika3  
 

Pravděpod
obnost 
výskytu/če
tnost 
výskytu 
rizika 4 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci (dále jen PD) 

5 1 
PD zpracována kvalifikovanou osobou ve 
spolupráci s žadatelem.  

Dodatečné změny 
požadavků investora 

4 1 

Dodatečné změny se nepředpokládají 
z důvodů spolupráce s žadatelem při 
zpracování PD. Zpracovatel PD konzultoval 
veškeré své kroky s žadatelem. 

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 4 1 

Žadatel bude dozorovat realizaci projektu. 
Bude najata kvalifikovaná osoba koordinující 
stavební práce. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 5 1 

Nepředpokládá se, bude probíhat výběrové 
řízení, v rámci kterého budou specifikované 
požadavky na dodavatele. 

Nedodržené termínu 
realizace 

5 2 

Může dojít k posunu termínu realizace 
oběma způsoby, tj. zkrácení doby realizace, 
i prodloužení doby realizace. Žadatel si je 
však vědom nejzazšího termínu 
31. 12. 2021. Toto datum nebude 
překročeno. V rámci stanovení 
harmonogramu bylo počítáno s dostatečnou 
časovou rezervou. 

Živelné pohromy 
3 1 

V místě realizace se nepředpokládají žádné 
živelné pohromy. 

Zvýšení cen vstupů 5 3 Žadatel má stanovenou finanční rezervu.  

Nekvalitní projektový tým 

3 1 

Žadatel stanovil dle svého uvážení velmi 
kvalifikovaný projektový tým, složený z řad 
odborníků a specialistů ve svých oborech viz 
kapitola 7. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 
5 3 

Nedodržení dotace by znamenalo nerealizaci 
předkládaného projektu. Polyfunkční 
komunitní centrum by bylo realizováno 

                                                           

3 (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší) 

 
4 (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá) 
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pouze ve stávajících nevyhovujících 
prostorách bývalé knihovny a stavebního 
úřadu. 

Nedostatek finančních 
prostředků na 
předfinancování a v 
průběhu realizace projektu 

5 1 

Žadatel má připravené dostatečné množství 
finančních prostředků na předfinancování 
předkládaného projektu viz bankovní příslib, 
příloha č. 12 žádosti o podporu.  

Riziko podvodu a 
korupčního jednání 

3 1 
Žadatel disponuje kvalitním právním 
zázemím. Toto riziko nepředpokládá. 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání VZ 5 1 

Zpracování veřejných zakázek bude zadáno 
společnosti, která je na danou oblast 
specializovaná. 

Nedodržení podmínek 
IROP 5 1 

Zpracování veřejných zakázek bude zadáno 
společnosti, která je na danou oblast 
specializovaná. 

Nedodržení právních 
norem ČR, EU 

5 1 
Žadatel disponuje kvalitním právním 
zázemím. Toto riziko nepředpokládá. 

Nevyřešené vlastnické 
vztahy 

5 1 
Vlastnické vztahy jsou již před podáním 
žádosti o podporu vyřešeny, prokázány. 

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po 
službách nebo výrobcích 

5 1 

Žadatel nepředpokládá, dle průzkumů města 
tvoří cílovou skupinu necelých 300 osob, 
z toho více jak polovina projevila zájem o 
realizaci, ostatní nebyli ještě osloveni. 
Žadatel předpokládá výraznou poptávku po 
polyfunkčním komunitním centru. 

Nedostupná kvalitní 
pracovní síla v době 
udržitelnosti 

5 1 
Nepředpokládá se, provozovatelé mají 
dostatečně kvalifikovaný personál pro 
zajištění udržitelnosti projektu. 

Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-
odběratelských smluv 

5 1 

Nepředpokládá se, potřebné smlouvy 
byly/budou uzavřeny tak, aby došlo k jejich 
plnění, v případě neplnění, budou probíhat 
patřičné sankce. 

Nedodržení 
monitorovacích indikátorů 5 1 

Nepředpokládá se. Monitorovací indikátory 
byly nastaveny dle kvalifikovaného odhadu 
provozovatelů. 

Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 
projektu 

5 1 
Nepředpokládá se. Město má v rámci svého 
rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na 
provoz centra. 

Tabulka 8: Tabulka rizik 
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15 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

Předkládaný projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální politiku. Budou dodržovány tři základní 

horizontální principy: 

▪ podpora rovných příležitostí a nediskriminace – kladný vliv projektu, 

▪ podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv projektu, 

▪ udržitelný rozvoj – neutrální vliv projektu. 

Realizací projektu nedojde k potlačení rovného přístupu mužů a žen do aktivit realizovaných projektem 

a bude zajištěno, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví. V průběhu realizace i udržitelnosti 

projektu bude dbáno na zachování principů rovnosti a potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, 

etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. 

Podmínka zachování rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou 

migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných 

oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol, souhrnně skupiny sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením. Cílem projektu je tyto cílové skupiny navrátit zpět do běžného života, 

popřípadě jim pomoci, aby byli schopni tohoto návratu co nejpřirozeněji a bez jakékoliv známky 

nepříjemného pocitu, strachu a úzkosti. 

Předkládaný dotační projekt primárně neřeší rovnoprávnost mužů a žen. Dopad na tuto problematiku 

je tedy neutrálního charakteru. 

Při přípravě a realizaci projektu bude dbáno na zachování principů udržitelného rozvoje, jakožto 

rovnováhy mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem. Bude kladen důraz na rozvoj 

území, ochranu životního prostředí a účinné a úsporné využívání zdrojů viz environmentální služby 

v rámci projektu. 

Předkládaný projekt nemá negativní vliv na životní prostředí či zdraví obyvatel, naopak. Výstupy 

projektu mají pozitivní dopad na životní prostředí, neboť součástí aktivit projektu jsou environmentální 

služby, které kladou důraz na ochranu životního prostředí, na kvalitní přírodu jako zdroj surovin atd. 

Celkový dopad projektu na životní prostředí je z globálního pohledu neutrální. 

Žadatel naplňuje horizontální kritéria dle přílohy č. 24 Obecných pravidel. 
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16 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Předkládaný projekt Polyfunkční komunitní centrum Ronov nad Doubravou má zajištěnou udržitelnost 

ve všech fázích projektu, tj. ve fázi provozní, finanční a administrativní.  

16.1 Provozní udržitelnost 

Objekt centra bude ve vlastnictví žadatele. Jelikož nemá žadatel potřebné oprávnění k provozování 

těchto služeb a aktivit, bude centrum i s vybavením poskytnuto partnerům projektu, kterými jsou 

Rodinné centrum  Koutek (Oblastní charita Pardubice), Romodrom, o. p. s., Farní charita Chrudim, 

Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, 

Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou a Péče o duševní zdraví, z.s.  

Provoz centra bude zajištěn na základě smlouvy o pronájmu uzavřenou mezi žadatelem a statutárními 

zástupci partnerských organizací. Provoz bude zahájen 1. 6. 2020 a do této doby budou uzavřeny 

všechny relevantní smlouvy. 

16.2 Finanční udržitelnost 

Finanční udržitelnost projektu je rovněž zajištěna. Provoz centra bude hrazen z rozpočtu města. 

16.3 Administrativní udržitelnost 

Žadatel sestavil velmi kvalifikovaný pracovní tým, který zajišťuje administrativní chod nejen přípravy 

projektu, ale také realizaci a udržitelnost. Projektový management fáze udržitelnosti, tj. provozu, je  

uveden v kapitole 7. 
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17 STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

V rámci předkládaného projektového záměru došlo ke sloučení územního a stavebního řízení. Proto 

povinná příloha doložení Územního rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení není pro žadatele relevantní.  

V rámci povinných příloh byla doložena Žádost o stavební povolení. Tato žádost byla podána na 

stavební úřad viz příloha žádosti o podporu č. 5. Do jednoho měsíce po odevzdání žádosti o stavební 

povolení zahájí stavební úřad řízení, ve kterém stanoví datum, do kterého musí být doloženy další 

přílohy, pokud je potřeba.  

Pokud nebude potřeba doložit žádné doplnění, vydá stavební úřad stavební povolení, které následně 

po naplnění lhůty nabyde právní moci. Toto stavební povolení po nabytí právní moci bude doloženo 

nejpozději k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dokument bude doložen současně s Žádostí 

o změnu  jako doplnění žádosti o podporu viz kapitola 16 Obecných pravidel.  
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18 FINANČNÍ ANALÝZA 

18.1 Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic 

Finanční analýza byla sestavená na základě vlastních zkušeností žadatele a zkušeností partnerů 

projektu. Jedná se o odhadované náklady a výnosy po dobu udržitelnosti projektu. Z tabulky je patrné, 

že provoz projektu je ztrátový. Je to dáno tím, že předkládaný projekt není určen ke generování zisku, 

ale zejména k získání socioekonomických přínosů pro společnost. Žadatel si je této skutečnosti vědom 

a bude ztrátu hradit z vlastních zdrojů. 

Tabulka 9: Finanční analýza po dobu udržitelnosti projektu 

 

2020 - 6 
měsíců 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Celkové náklady 355 426 326 466 326 208 325 950 325 691 325 431 325 170 

Celkové příjmy 91 920 183 840 183 840 183 840 183 840 183 840 183 840 

Příjmy-náklady -263 506 -142 626 -142 368 -142 110 -141 851 -141 591 -141 330 

 

18.2 Podrobný položkový rozpočet projektu 

V tabulce je uveden rozpočet projektu ve členění na způsobilé náklady, investiční a neinvestiční náklady 

a hlavní a vedlejší aktivity projektu. Nezpůsobilé náklady projektu se nevyskytují. 

Tabulka 10: Celkové výdaje projektu 

P. č.  Popis Cena bez DPH DPH  Cena s DPH 

1. Způsobilé výdaje projektu (min. 85 %)       

1.a. Hlavní aktivity projektu 9 973 483 2 094 431 12 067 914 

  SO 01 Rekonstrukce objektu 9 435 148 1 981 381 11 416 529 

  Pořízení majetku a vybavení 538 335 113 050 651 385 

1.b. Vedlejší aktivity projektu (max. 15 %) 537 645 112 905 650 550 

  Projektová dokumentace 228 512 47 988 276 500 

  Technický dozor, BOZP, autorský dozor 304 132 63 868 368 000 

  Povinná publicita 5 000 1 050 6 050 

2. Nezpůsobilé náklady 0 0 0 

3. Celkové náklady projektu 10 511 128 2 207 337 12 718 464 

 

Všechny výdaje projektu jsou investiční, vyjma povinné publicity. 
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18.3 Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech 

Výchozí tabulka při sestavení cash flow v realizační fázi projektu, tedy ve fázi vzniku konkrétních 

investičních a neinvestičních nákladů spojených s realizací dotačního projektu. Jedná se o výstup ze 

systému IS KP14+ CBA. 

 

Tabulka 11: Cash flow ve fázi realizační 

 

Z tabulky výše je uvedeno cash flow projektu ve fázi realizační. V této fázi nebudou činěny žádné 

provozní příjmy a výdaje spojené s novým centrem. Budou zde vznikat pouze investiční/neinvestiční 

výdaje spojené s realizací dotačního projektu. Jak je patrné z harmonogramu uvedeném v kapitole 5.4, 

realizace projektu probíhá od roku 2017 do roku 2020. 

Rozpočet je jednoetapový. Projekt není členěn na etapy.   

18.4 Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje od roku 2020, tedy od roku, kdy bude zahájen provoz v nově 

vybudovaných prostorách. Příjmy za poskytování služeb byly sestaveny spíse symbolicky na pokrytí 

základních výdajů (materiál, úklid). Celkové příjmy však nepokryjí celkové výdaje projektu. Tuto 

„ztrátu“ bude hradit Město z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací na provoz. 
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Cash flow vychází ze zpracované CBA analýzy, která byla zpracována v Modulu CBA v systému MS2014+.  

18.5 Vyhodnocení plánu cash-flow 

Negativní cash flow se předpokládá  z důvodů neziskovosti projektu. Příjmy byly stanoveny tak, aby 

pokryly částečné výdaje spojené s provozem daného zařízení. Žadatel počítá s financováním 

negativního cash flow z vlastních zdrojů, potažmo z dotace na provoz centra. 

18.6 Zdroje krytí ztrátového provozu 

Zdroje krytí jsou zajištěny z rozpočtu města, dále pak dotace na provoz služeb centru. 

Výsledky CBA analýzy jsou následující: 

Tabulka 12: Návratnost investice 

 

Návratnost investice pro FA ukazuje vypočtené ukazatele návratnosti investice bez uvažování dotace.  

Z návratnosti investice je patrné, že předkládaný dotační projekt potřebuje finanční pomoc v podobě 

dotace. 
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Tabulka 13: Návratnost kapitálu 

 

Obrázek 10:Návratnost kapitálu 

Návratnost kapitálu pro FA ukazuje vypočtené ukazatele návratnosti investice se zohledněním 

poskytnuté dotace. Je tedy patrné, že Návratnost kapitálu vychází mnohem lépe než Návratnost 

investice.  Stále je však patrné, že projekt není výdělečný. 

 



  

 

  

 

Příloha 2.  Dokladování způsobilých výdajů 

 

Stavby 

Stavební úpravy 

Demolice 

• účetní / daňové doklady s identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

• pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění, doložit 

objednávku, dodací list, předávací protokol; 

• doklad o zaplacení; 

• smlouva o dílo vč. položkového rozpočtu 

stavby, případně dodatky smlouvy o dílo; 

• protokol o předání a převzetí díla / stavby; 

• kolaudační rozhodnutí či souhlas; 

• rozhodnutí o předčasném užití stavby; 

• rozhodnutí o prozatímním užívání ke 

zkušebnímu provozu; 

• demoliční výměr. 

Nákupy staveb 

 

pořizovací ceny max. do výše ceny 

zjištěné znaleckým posudkem 

• doklad o zaplacení; 

• kupní smlouva; 

• znalecký posudek ne starší než 6 měsíců před 

datem pořízení stavby; 

• doložení vlastnictví (výpis z katastru 

nemovitostí, popř. návrh na vklad do katastru 

nemovitostí, vyrozumění katastrálního úřadu o 

zapsání vlastnického práva k pozemku). 

Nákupy pozemku 

 

• do 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu 

• doklad o zaplacení; 

• kupní smlouva; 

• doložení vlastnictví (výpis z katastru 

nemovitostí, popř. návrh na vklad do katastru 

nemovitostí, vyrozumění katastrálního úřadu o 

zapsání vlastnického práva k pozemku); 



  

 

  

 

• pořizovací cena max. do 

výše ceny zjištěné 

znaleckým posudkem 

• znalecký posudek ne starší šesti měsíců před 

datem pořízení pozemku. 

Pořízení drobného hmotného 

majetku 

 

Pořízení drobného nehmotného 

majetku 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku 

 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

• účetní / daňové doklady se zřejmou identifikací 

předmětu plnění pro posouzení způsobilosti; 

• pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění, doložit 

objednávku, dodací list, předávací protokol; 

• doklad o zaplacení; 

• smlouva, případně její dodatky. 

Projektová dokumentace 

 

• projektové dokumentace 

stavby a související 

průzkumy stavby 

• dokumentace k procesu EIA 

• studie proveditelnosti 

• účetní / daňové doklady se zřejmou identifikací 

předmětu plnění pro posouzení způsobilosti; 

• pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění, doložit 

objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol; 

• doklad o zaplacení; 

• smlouva, případně její dodatky. 

Zabezpečení výstavby 

• technický dozor investora 

• BOZP 

• Autorský dozor 

• Účetní / daňové doklady se zřejmou identifikací 

předmětu plnění pro posouzení způsobilosti; 

• Pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění, doložit 

objednávku, dodací list, předávací protokol; 

• Doklad o zaplacení; 



  

 

  

 

• Smlouva, případně její dodatky. 

Zabezpečení služeb 

bezprostředně souvisejících 

s realizací projektu: 

• Studie proveditelnosti 

• zadávací a výběrová řízení 

(výdaje spojené s přípravou 

a realizací zadávacích a 

výběrových řízení) 

• účetní / daňové doklady s identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti; 

• pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje 

účetního nebo daňového dokladu, doložit jiné 

relevantní doklady, např. objednávku, dodací 

list, předávací protokol; 

• doklady o zaplacení; výdaje za opakované 

zadávací nebo výběrové řízení jsou způsobilé 

pouze v případě, pokud zadavatel zrušení 

zadávacího nebo výběrového řízení nezavinil 

sám a řízení bylo zrušeno v souladu 

s příslušnými předpisy; 

• smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo, 

případně její dodatky; 

• způsob výpočtu alikvotní 5  částky, pokud se 

uplatňuje poměrná část výdaje pro projekt; 

• doklad o zaplacení. 

Povinná publicita • účetní / daňové doklady s identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti; 

• pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje 

účetního nebo daňového dokladu, doložit jiné 

relevantní doklady, např. objednávku, dodací 

list, předávací protokol; 

• smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo, 

případně její dodatky; 

• doklad o zaplacení. 

DPH • při využití plnění pro ekonomickou činnost a 

osvobozená plnění se dokládá výše skutečného 

(vypořádacího) koeficientu za vypořádané 

                                                           

5 Poměrná, odpovídající část. 



  

 

  

 

období (výdaj se považuje za doložený až na 

základě vypořádacího koeficientu, kdy je známá 

skutečná výše výdaje); 

• při využití přenesené daňové povinnosti kope 

evidence pro daňové účely a kopie výpisu 

z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové 

povinnosti OFS. 

Účetní doklady do 10.000- Kč • Výdaje do 10.000,- Kč lze uvést v Seznamu 

účetních dokladů v MS2014+ a nedokládat 

k nim faktury, paragony a další účetní doklady. 

• Maximální limit pro začlenění do seznamu 

účetních dokladů je do 10.000,- Kč včetně DPH 

za jeden účetní doklad. 

• Pro tyto výdaje platí povinnost předložit 

v případě kontroly originály příslušných 

účetních dokladů. 

 

  



  

 

  

 

   Příloha 3.  Nenapravitelná kritéria hodnocení žádosti o podporu 
 

Kritéria formálních náležitostí 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě. 

 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny. 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 

rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 



  

 

  

 

 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 

2.1 – Komunitní centra 

Hodnocení (ANO / NE / 

NERELEVANTNÍ) 

Žadatel má zajištěnou administrativní, 

finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu. 

ANO – Žadatel má zajištěnou 

administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

NE – Žadatel nemá zajištěnou 

administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Projekt je v souladu s krajským 

střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb. 

ANO – Projekt, poskytující jednu, či více 

registrovaných sociálních služeb, je 

v souladu s krajským střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb. 

NE – Projekt, poskytující jednu, či více 

registrovaných sociálních služeb, není 

v souladu s krajským střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb. 

NERELEVANTNÍ – Projekt neposkytuje 

registrovanou sociální službu. 

V době udržitelnosti projektu má žadatel 

zajištěného minimálně jednoho 

pracovníka se vzděláním dle zákona o 

sociálních službách. 

ANO – V době udržitelnosti projektu má 

žadatel zajištěného minimálně jednoho 

pracovníka se vzděláním dle zákona o 

sociálních službách. 

NE - V době udržitelnosti projektu nemá 

žadatel zajištěného minimálně jednoho 

pracovníka se vzděláním dle zákona o 

sociálních službách. 



  

 

  

 

Projekt není cílen na poskytování 

sociálních služeb seniorům jako 

výhradní, nebo jediné cílové skupině. 

ANO – Projekt není cílen na poskytování 

sociálních služeb seniorům jako výhradní 

cílové skupině. 

NE – Projekt je cílen na poskytování 

sociálních služeb seniorům jako výhradní 

cílové skupině. 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 

projektu odpovídají tržním cenám.  

ANO – Výdaje na aktivity v rozpočtu 

projektu odpovídají tržním cenám. 

NE – Výdaje na aktivity projektu 

neodpovídají tržním cenám. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů 

projektu je zaměřeno na hlavní aktivity 

projektu. 

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 

minimálně 85 % způsobilých výdajů je 

zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

NE – Rozpočet projektu nemá minimálně 

85 % způsobilých výdajů zaměřených na 

hlavní aktivity projektu. 

Projekt s vazbou na schválenou strategii 

Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli 

této strategie. 

ANO – Projekt s vazbou na schválenou 

strategii Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám je 

v souladu s cíli této strategie. 

NE – Projekt s vazbou na schválenou 

strategii Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám není 

v souladu s cíli této strategie. 

NERELEVANTNÍ – Projekt nemá vazbu 

na schválenou strategii Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 



  

 

  

 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 

cílům projektu. 

ANO – Cílové hodnoty indikátorů 

odpovídají cílům projektu. 

NE – Cílové hodnoty indikátorů 

neodpovídají cílům projektu. 

V hodnocení CBA / finanční analýze 

dosáhne minimálně stanovené hodnoty 

ukazatelů. 

ANO – Projekt dosáhl minimálně hodnoty 

ukazatelů. 

NE – Projekt nedosáhl minimálně hodnoty 

ukazatelů. 

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 

  



  

 

  

 

Příloha 4. Kritéria pro věcné hodnocení projektu 

 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála) 

Harmonogram realizace projektu je 

reálný a proveditelný. 

5 bodů – Harmonogram realizace je reálný 

a proveditelný. 

0 bodů – Harmonogram realizace projektu 

není reálný a proveditelný. 

V projektu je jasně vymezena cílová 

skupina. 

10 bodů – V projektu je jasně vymezená 

cílová skupina. 

0 bodů – V projektu není jasně vymezená 

cílová skupina. 

V projektu je popsán pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na začleňování 

cílové skupiny do společnosti. 

10 bodů – V projektu je popsán pozitivní 

dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílové skupiny do společnosti. 

0 bodů – V projektu není popsán pozitivní 

dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílové skupiny do společnosti. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika 

v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 

způsoby jejich eliminace. 

10 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 

a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

5 bodů – V projektu jsou hlavní rizika 

v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, ale 

nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 



  

 

  

 

0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 

a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace.  

Projekt je svým zaměřením zacílen na 

dvě a více cílových skupin. 

5 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen 

na dvě a více cílových skupin. 

0 bodů – Projekt svým zaměřením necílí na 

dvě a více cílových skupin. 

Projekt poskytuje jednu, nebo více 

registrovaných sociálních služeb. 

10 bodů – Projekt poskytuje více než jednu 

registrovanou sociální službu. 

5 bodů – Projekt poskytuje jednu 

registrovanou sociální službu. 

0 bodů – Projekt neposkytuje registrovanou 

sociální službu. 
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Formulace a vstupní diskuze problému: 

Téma založení komunitního centra a přípravu žádosti o podporu z fondu EU jsem si zvolila 

proto, že jsem od května do listopadu 2017 v rámci svého zaměstnání pracovala jako člen 

přípravného týmu. Společně s dalšími pěti kolegy jsme připravovali podklady pro zpracování 

žádosti (a povinných příloh) o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 

(Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center), dle vyhlášené výzvy č. 74 Rozvoj 

infrastruktury polyfunkčních komunitních center. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017) 

Žádost jsme zpracovávali za Město Ronov nad Doubravou. Má role v přípravném týmu byla 

role specialisty na poskytování informací o sociální péči a sociálních službách, které se 

v polyfunkčním komunitním centru budou poskytovat v souladu se zákonem o sociálních 

službách. Dále figuruji jako osoba komunikující a spolupracující s partnery projektu a s dalšími 

organizacemi, které se na udržitelnosti projektu podílí (Pardubický kraj, Oblastní Charita 

Pardubice, Farní Charita Chrudim, Rodinné centrum Koutek, Romodrom, o.p.s., Péče o duševní 

zdraví, z.s., Pečovatelská služba, Geopark Železné hory, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště technické Třemošnice a další). (Dorazilová, 2017) 

Téma komunitních center a možnosti získávání finančních prostředků z fondů EU je poměrně 

novou záležitostí. Možnost čerpání dotace z IROP je pro Českou republiku otevřena teprve 

druhým rokem. Poprvé tato možnost byla otevřena v roce 2016 a v období od května do září 

se podávaly žádosti o dotace. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016) 

Ve své diplomové práci chci řešit problém komunitní sociální práce na malém městě a plánování 

nových sociálních služeb tak, aby vyhovovaly reálným potřebám dané komunity. Dále se chci 

dotknout všech možných úskalí, na která může obec jako žadatel o dotační titul z IROP při 

tvorbě žádosti narazit. V neposlední řadě chci otevřít téma udržitelnosti projektu a opět zde 

navázat na možná úskalí a nástrahy. 

Má diplomová práce bude obsahovat dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části 

vymezím pojmy jako sociální práce a komunitní práce a jejich vzájemný vztah. Na základě 

dostupné odborné literatury budu definovat komunitní sociální práci, její cílovou skupinu, cíle, 

principy a metodiku. Vymezím také kvalifikační požadavky na komunitního pracovníka a jeho 

profesionální výbavu. Konečně se budu věnovat především tématu komunitních center, což 

jsou veřejné prostory, které umožňují uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce. Je to  

 



  

 

  

 

 

neutrální a otevřený prostor, kde se mohou lidé scházet, vytvářet společné aktivity, řešit 

společné problémy a trávit svůj volný čas. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru 

vytváří právě komunita na základě společných potřeb a zájmů s cílem zlepšit svou sociální 

situaci. (Agentura pro sociální začleňování, 2015) 

V praktické části diplomové práce formou praxeologické studie (viz níže) popíši možnosti 

čerpání finančních prostředků z fondu EU, pokyny možností čerpání (specifické pokyny 

programu, popis programu) a také budu charakterizovat zdrojovou literaturu, kterou jsme při 

sepisování žádosti používali (zákon o sociálních službách, vyhláška k zákonu o sociálních 

službách apod.). V této části práce budu také popisovat jednotlivé kroky, které jsme 

s přípravným týmem podnikali. Popíši také způsoby, jak vznikaly různé průzkumy a analýzy, o 

které se v žádosti opíráme (cílové skupiny a jejich demografické rozložení v oblasti, aktivity 

projektu, vybavení centra, analýza řízení rizik, CBA analýza, rozpočet projektu a další). Také 

nebude chybět popis získání povinných příloh žádosti, k čemuž se vázalo několik schůzek a 

vyjednávání s partnery (Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb, Pověřovací akty). (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2017) 

Cílem diplomové práce bude teoreticky vymezit komunitní centra a komunitní sociální práci 

a popsat možnosti čerpání finančních prostředků z fondu EU a postup přípravy žádosti a její 

úskalí. 

Pro diplomovou práci mám možnost využít rad externí konzultantky, paní Ing. Simony 

Dorazilové, která za společnost Euro finance consulting žádost a její přílohy za žadatele Město 

Ronov nad Doubravou zpracovávala. Paní inženýrka také zajišťovala poradenství a metodicky 

vedla ostatní členy přípravné skupiny. 

 

Teoreticko-metodologické východisko: Praxeologická studie dle Tadeusze 

Kotarbińskeho. 

 

Shromažďování všech podkladů pro přípravu žádosti o podporu z fondů EU bude probíhat jako 

praxeologické šetření.  

 

Praxeologii jako metodu rozvinuly dvě světové školy: Polská a Rakouská. Polskou školu založil 

Tadeusz Kotarbiński a zakladatelem rakouské školy je Ludwig von Miles. (Ryan, Nasher, 

Gasparski, 2002) 

 

Počátky praxeologie v Polsku sahají do roku 1958, kdy byla Polskou akademií věd zřízena 

Laboratoř praxeologie, ze které později vznikla Katedra praxeologie. Kotarbiński představuje 

praxeologii jako nejobecnější praktickou vědu, která vede k efektivnímu provedení jakékoliv 

činnosti směřující k naplnění daného cíle. Ekonom Oskar Lange metodologicky popisuje 

praxeologii jako vědu o racionálním jednání. (Polish Philosophy Page, 2001) 

 



  

 

  

 

Ludwig von Mises z Rakouské školy popsal praxeologii jako novou obecnou teorii lidského 

jednání ve svém díle Human action (Lidské jednání) v roce 1949. Praxeologii v něm definuje 

jako vědu, která pojednává o způsobech a prostředcích určených k dosažení specifických cílů. 

Předmětem praxeologie jsou prostředky, nikoliv cíle. (Ludwig von Mises, Institut, 2014)  
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