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2 Úvodní informace 

2.1 Základní informace o žadateli 
 
Název:    TJ Sokol Vrchoslavice  
Sídlo:    Vrchoslavice 110 

798 27 Němčice nad Hanou 
      
Právní forma:   nezisková organizace  
IČO :     44160011 
Zastoupena:   Bc. Danielem Svačinou – starostou sokolu 
Tel.:    +420 724 985 352     
E-mail:    tjsokolvrchoslavice@email.cz  
Webové stránky:  www.tjsokolvrchoslavice.nolimit.cz 
 
Obec:    Vrchoslavice 
Okres:    Prostějov 
Mikroregion:   Němčicko 
Kraj:    Olomoucký 
 

 
Tabulka 1: Statistické údaje o obci  
Počet částí 2 

Katastrální výměra 337 ha 

Počet obyvatel: 597 

Průměrný věk: 38,2 

Pošta: Ne 

Knihovna: Ano 

Zdravotnické zařízení: Ne 

Policie: Ne 

Škola: Ano základní (1-4 ročník), mateřská škola 

Vodovod: Ano 

Plynofikace: Ano 

Kanalizace (ČOV): Ano  

Hřiště: Ano 

Nejbližší železniční stanice: Němčice nad Hanou 
Zdroj: http://www.vrchoslavice.cz/ 
 
Obec Vrchoslavice je historicky vzniklým sídelním útvarem připomínaným před 650 lety. 
Půdorys obce lze popsat jako ulicovou vesnici s páteřní komunikační osou, kterou je silnice I. 
třídy směr Brno - Kroměříž s rozšířením před kostelem, kterou křižuje ve směru kolmém 
komunikace kratší, pokračování silnice III.třídy směr Němčice nad Hanou. Místní část obce 
Dlouhá Ves je tvořena převážně návsí mimo komunikační tah silnice I. třídy. 
Obec leží v jižní části okresu Prostějov jižně od toku říčky Hané v nadmořské výšce cca 205 
m nm. Svým situováním v úrodné moravské nížině je prioritním zájmem v území zemědělská 
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výroba. Obec je v těsném kontaktu i s dalšími sousedními obcemi - Mořice a především pak 
s městem Němčice nad Hanou, které je sídlem některých pověřených úřadů. 
Na místě dnešní obce, jak dokládají vykopávky, existovalo již v ranějších dobách osídlení. 
Byly nalezeny popelnice lužické kultury. První historicky doložená zmínka o Vrchoslavicíc a 
Dlouhé Vsi je z roku 1351, kdy obě obce jsou uváděny jako majetek pana Janoše z 
Drahotuš. Od té doby jsou Vrchoslavice i Dlouhá Ves majetkem různých panských rodů. 
V 16. století získal tvrz s obcí významný moravský rod Podštatských z Prusinovic, řada jeho 
příslušníků má dodnes v místním kostele sv. Michala cenné renesanční náhrobky. Svědčí to 
o tom, že Podstatští měli k Vrchoslavicím zvláštní vztah. Jejich erbem bylo stříbrné jelení 
paroží a toto paroží je součástí obecního znaku. Posledními majiteli poplužního dvora až do 
roku 1945 byli příslušníci rodu Walderode. První zmínka z roku 1351 dokládá, že v té době 
měly Vrchoslavice tvrz, faru, dvůr, mlýn, ovocnou zahradu a les. 
Naproti fary stojící kostel byl vybudován v letech 1858 - 1862 na místě starého gotického 
kostelíku, který do třicetileté války náležel protestantské sektě pikardistů, později pak pustl. 
Až v roce 1729 byla hrabětem Walderode obnovena v obci duchovní správa a založena 
škola. 

V roce 1843 byla vystavěna nová školní budova, která byla r. 1885 dobudována na patrový 
objekt. Roku 1833 byl zřízen nový hřbitov, v jehož sousedství byla v roce 1925 postavena 
radnice. 

Společenský život a tradice se udržují a rozvíjí především díky spolkům, z nichž nejaktivnější 
jsou místní hasiči (SDH Vrchoslavice), sportovci (TJ Sokol Vrchoslavice). Dále v obci dobře 
fungují spolky myslivců a zahrádkářů. Důležitou součástí je Základní škola Vrchoslavice a 
Mateřská škola Vrchoslavice. 
 
 
 
Cílem žadatele je vytvořit kulturně – společenské a sportovní centrum v obci, kde stávající 
objekt občanské vybavenosti bude doplněn o objekty pro rozvoj volnočasových aktivit 
obyvatel a jejích návštěvníků. Obec již v minulosti investovala do venkovního sportovního 
areálu na Zamlýní, do fotbalového hřiště a částečně je již opraven i objekt sokolovny – 
budovy pro rozvoj volnočasových aktivit. Budova slouží a i nadále bude sloužit hlavně pro 
sportování v zimním období a  pro společensko-kulturní akce. 
Projekt bude sloužit co nejširší veřejnosti. Díky veřejně prospěšnému cíli projektu je obec 
připravena dotovat provoz areálu. Projekt je v souladu s územním plánem a byl podpořen 
usnesením zastupitelstva.  
 
 Žadatel chce projektem v neposlední řadě přispět ke snížení odlivu obyvatel a 
jejich vyjížd ění za volno časovými aktivitami do m ěst do moderních sportoviš ť. Žadatel 
podporuje zdravý životní styl obyvatel rozvojem sportu, který má v obci velkou tradici. Díky 
organizovaným volnočasovým aktivitám připravuje podmínky k prevenci kriminality dětí a 
mládeže a pro spolkovou činnost. Objekt bude intenzivně využíván pro výuku tělesné 
výchovy a volnočasové školní aktivity Základní školy ve Vrchoslavicích. 
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2.2 Základní informace o zpracovateli studie 
 
Název zpracovatele:  TJ Sokol Vrchoslavice 
    Vrchoslavice 110 
    798 27 Němčice nad Hanou 
 
 
Koordinátor projektu :  Bc. Daniel Sva čina  
    Člen výboru TJ Sokol Vrchoslavice 
    Starosta sokolu TJ Vrchoslavice 
 
Vedoucí projektant:  Ing. Dušan Svozílek  
    Člen výboru TJ Sokol Vrchoslavice 
    Člen kontrolní komise 
 
Projektant elektro:  Ing. Miroslav Hrab čík 
    Člen výboru TJ Sokol Vrchoslavice 
    Člen kontrolní komise 
 
Projektant PBŘ:  Ing. Zden ěk Opletal 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Vasil Rusanov  
 
Projektant dílčích částí: Bc. Petr Gazdag  
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3 Analýza prost ředí a odhad poptávky a pot řeb, 
marketingová strategie 

3.1 Popis projektu 

3.1.1 Výchozí stav p řed realizací projektu, od ůvodn ění jeho realizace 
 
 Hlavním cílem projektu  je zvýšení množství občanské vybavenosti v oblasti kultury 
a sportu a rozšíření služeb pro relaxaci obyvatel. Projekt má poskytnout občanům možnosti 
pro zvýšení kvality života v této obci. 
 
 Specifické cíle projektu:  
� Dokončit celkovou rekonstrukci objektu Sokolovny a úpravu budovy na víceúčelové 

zařízení pro volnočasové aktivity  
� Vybudování posilovny pro aktivní využití volného času občanů, aby nemuseli vyjíždět za 

sportem do měst do moderních sportovišť.  
� Vybudování sauny a relaxačního centra pro občany a pro zvýšení občanské vybavenosti 

celé obce. 
� Vybudování víceúčelové klubovny, která bude sloužit jako zázemí různých spolků (Baby 

klubu, školy, školky) a jako zázemí při pořádání společenských událostí 
� Podpora trávení času pro rodiny s dětmi a seniorů. 
� Prevence kriminality dětí a mládeže díky umožnění volnočasových aktivit v areálu. 
� Rozvoj zdravého způsobu života občanů. 
� Využití areálu pro konání kulturně – společenských akcí pro děti i dospělé uvnitř objektu 

(plesy, zábavy, akce, divadla, koncerty, rodinné zábavy, maškarní plesy, vystoupení dětí 
ZŠ a MŠ atd.) a to nejen pro obec Vrchoslavice, ale i okolní obce, které nemají vlastní 
zázemí. 

� Revitalizace zeleně okolí víceúčelové budovy Sokolovny: 
- Revitalizace zeleně 
- Doplnění mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, vývěsky) 
- Oplocení zadní části 
- Úprava zadního příjezdu k objektu 
- Odkopání a od-drenážování stavby 

� Vznik nových sportovních klubů a aktivit (floorbal, nohejbal, stolní tenis) 
� Podpora spolkové činnosti (klubovna, venkovní areál). 
� Podpora soudržnosti obyvatel s regionem. 
� Snížit odliv obyvatel z venkovské obce do měst, ale naopak s plánovanou výstavbou 

nových rodinných domů a bytových jednotek připravit moderní a estetické prostředí pro 
život mladých rodin s možnostmi volnočasového vyžití. 

� Navázat na aktivity obnovy budovy v roce 2004-2006. 
 
 
Globální cíl:  
 
„Zvýšení kvality fyzického prost ředí obce, což povede ke zvýšení atraktivity obce pr o 
život obyvatel. Prost řednictvím zvýšení atraktivity bude docházet k jeho konvergenci k 
průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.“ 
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3.1.2 Nulová varianta 
 V případě, že projekt nezíská finanční podporu z dotací vypsaných pro rok 2012, bude 
se realizovat v omezené míře a postupně. Prodlouží se tak časová realizace projektu. 
 

3.1.3 Etapy a harmonogram projektu 
 Projekt je monovariantní a bude proveden v jedné etapě. V závislosti na financování 
může být rozdělen do více etap. Doba trvání projektu je stanovena od 30.6.2011 do 
31.12.2012  Základní termíny jsou uvedeny v tabulce 2: 
 
 
Tabulka 2:  Harmonogram akce s aktivitami projektu  

Činnost  Od Do 
 Přípravná fáze projektu  
Vyjasnění vlastnických vztahů pozemků Červen 2011 Srpen 2011 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení Červen 2011 Srpen 2011 

Získání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených 
správních orgánů Srpen 2011 Srpen 2011 

Žádost o stavební povolení Srpen 2011 Říjen 2011 

Zajištění podkladů pro Smlouvu o poskytnutí dotace Srpen 2011 Říjen 2011 

Žádost o dotace vypisované na rok 2012 Říjen 2011 Říjen 2011 

Organizace výběrových řízení Listopad 2011 Leden 2012 

Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace Listopad 2011 Prosinec 2011 

Podpis smluv s dodavateli Leden 2012 Únor 2012 

Předání staveniště Březen 2012 Březen 2012 

Realizace stavebních prací Březen 2012 Říjen 2012 

Pravidelné schůzky realizačního týmu Červen 2011 Prosinec 2012 

Publicita Listopad 2011 Prosinec 2012 

Předání dokončené stavby Říjen 2012 Listopad 2012 

Kolaudační řízení, kolaudační rozhodnutí  Listopad 2012 Prosinec 2012 

Závěrečná zpráva  Listopad 2012 Prosinec 2012 

3.1.4 Vazba projektu na jiné aktivity 
 Projekt navazuje na rekonstrukci budovy v letech 2004 – 2006 (oprava střech, stropů, 
topení, výměna oken)střech. 
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3.2 Analýza trhu – prost ředí a odhad poptávky a pot řeb 

3.2.1 Analýza cílových skupin 
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou : 
- veřejnost obce Vrchoslavice 

3.2.2 Odhad poptávky a pot řeb 
V obci funguje budova Sokolovny jako kulturní dům, který slouží nejen pro sportování 
obyvatel především v zimních měsících, ale v neposlední řadě také pro společensko-kulturní 
akce. V současné době  je tento objekt díky stále rostoucím požadavkům na jeho využití 
nutné rozšířit o další prostory pro volnočasové aktivity a z důvodu vysokých nákladů na 
provoz doplnit tepelné izolace a rekonstruovat topení v přední části objektu. Díky investicím 
do takového vybavení obec přitahuje mladé rodiny, aby se usídlily v obci. Snižuje se tak 
věková hranice obyvatel. Zvýší se možnost kvalitního a moderního vyžití přímo v obci a sníží 
se vyjíždění občanů za volnočasovými aktivitami do okolních měst. Při nedostatečné 
občanské vybavenosti se může obec v budoucnu stát „noclehárnou“ okolních měst. 
 
Akce pořádané TJ Sokol, SDH, obcí a spolky pro které bude budova v budoucnu nadále 
sloužit:  
 
 
SDH  (70 členů) 
- ples 
- výroční schůze 
 
TJ Sokol  (164 členů, z toho 76 dětí, 3 družstva)  
- turnaje 
- zábavy  
- přátelská utkání 
- turnaje v kopané 
- cvičení žen  
- cvičení MŠ a ZŠ 
- cvičení dětí 
- ples 
- šibřinky 
- dětský den 
- divadelní představení 
- členské a výroční schůze 
- divadelní představení 

 
Obec Vrchoslavice: 
- dětský den 
- posezení pro důchodce  
- obecní zábava 
- hody 
- oslavy, svatby 
- jednání a prezentace pro vyšší počet účastníků 
- výstavy 
 



Studie proveditelnosti 
Revitalizace Sokolovny na sportovn ě relaxační centum  

 
TJ Sokol Vrchoslavice 
www.tjsokolvrchoslavice.nolimit.cz 
tjsokolvrchoslavice@email.cz 

10 

 

3.3 Marketingový mix 
 
Nabízený produkt a jeho cena  
 
víceúčelovém za řízení: 
 
- velký sál s jevištěm  
- přísálí 
- nová kuchyně 
- klubovna (spolková místnost) 
- zázemí v 1.PP („peklo“) 
- kondiční posilovna 
- sauna + relaxační místnost 
 
Možnosti aktivit: 
 
- Sport  – především aktivity TJ Sokol Vrchoslavice  – stolní tenis, volejbal, nohejbal, 

badminton, cvičení pro ženy, rodiče s dětmi,  
- Kultura  – divadla, koncerty 
- Společenské akce pro d ěti i dosp ělé, plesy, zábavy, akce o páté pro seniory, mateřské 

centrum ve spolupráci s Baby klubem, besídky pro děti při MŠ, ZŠ 
- Spolkové akce  – schůze spolků, zábavy, výstavy 
- Okrskové aktivy  – schůze velitelů okrsků. 

 
Nabídka obdobných aktivit v míst ě realizace projektu  
Na základě podrobných průzkumů obdobných aktivit bylo zjištěno, že pro za kondičním 
posilováním nebo za návštěvou sauny musí občané dojíždět do okolních měst, což je pro 
občany ekonomicky a časově nevýhodné. 
 

3.4 Marketingová strategie 
  
 Marketingová strategie pro realizaci investice a její následný provoz vychází ze souladů 
se strategiemi platnými pro ČR, kraj, svazek obcí, dlouhodobých záměrů obce a územního 
plánu. 

3.5 Komunika ční cesty, propagace, distribuce 
 
 Propagaci revitalizace Sportovního relaxačního centra bude věnována významná 
pozornost.  Formy propagace budou následující: 
- Označení staveniště informačním panelem s informací o financování projektu  
- Oznámení v místním a regionálním tisku  
- Inzerce na webových stránkách obce a žadatele www.tjsokolvrchoslavice.nolimit.cz 
- Osobním kontaktem obyvatel 
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4 Technické a technologické řešení projektu, od ůvodn ění 
investic plánovaných v projektu 

4.1 Podklady pro technické a technologické řešení projektu 
 
Projektový záměr žadatele je celková revitalizace objektu Sokolovny a jejího okolí, která 
bude i nadále sloužit občanské vybavenosti jako sportovně relaxační centrum Vrchoslavice. 
Je to rozsáhlý projekt s multifunkčním zaměřením od kultury přes sport, až celkové relaxaci. 
V neposlední řadě projekt zahrnuje také revitalizaci zeleně včetně mobiliáře pro chodce i 
cyklisty. 
 
Záměr je tvo řen následujícími částmi:  
 

1) Rekonstrukce objektu sokolovny 
2) Vybudování kondiční posilovny 
3) Vybudování sauny s relaxačními prostorami 
4) Vybudování víceúčelové klubovny 
5) Rekonstrukcí kuchyně 
6) Revitalizace zeleně + mobiliář 
7) Úprava vedlejšího příjezdu 
8) Rekonstrukce chodníků 
9) Oplocení zadní části objektu    

 
Pro záměr je zpracována dokumentace pro stavební povolení 
 
Pozemky dot čené realizací projektu k 30.6.2011:  
 
Katastrální území: Vrchoslavice 786381 
 

 
 

Číslo parcely Výměra 
m2 Druh pozemku Vlastník 

377* 1302 Ostatní plocha 
Česká republika 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové 
Město, 128 00 

    *   U parcely 377 zažádáno o převod do vlastnictví obce 

367 745 Zastavěné 
plocha a nádvoří 

Tělocvičná jednota Sokol  
Vrchoslavice  110, Vrchoslavice, 798 27 
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4.2 Vlastní technické a technologické řešení projektu 
 
Projekt je rozd ělen na jednotlivé stavební objekty:  
 
SO 101 – Nové oplocení  
Zadní část objektu bude z důvodu ochrany před vandalizmem oplocena s uzamykatelnou 
brankou a dvěma bránami pro příjezd k 1.PP a pro příjezd k zadnímu východu z jeviště. 
 
SO 102 – Nové chodníky 
Nové chodníky – stávající chodníky z betonové dlažby 30 x 30cm jsou v dezolátním stavu, 
dlažba je popraskaná, propadá se a místy chybí. Tyto chodníky budou nahrazeny novými ze 
zámkové dlažby včetně obrubníků a podkladových vrstev. 
 
SO 103 – Nový vjezd k 1.PP 
Pro zjednodušení přístupu k zadnímu východu a možnosti zásobování při společenských a 
kulturních událostech bude vytvořen nový příjezd. Svažitý terén bude odkopán a zajištěn 
opěrnou zdí, povrch bude z pojízdné zámkové dlažby. Skladba podloží viz. projekt pro 
stavební povolení. 
 
SO 104 – Opěrné st ěny + nové venkovní schodišt ě 
Pro vytvoření nového vjezdu je nutné zajistit svah, proto bude vytvořena ŽB opěrná stěna 
viz. projekt pro stavební povolení. Dále bude vytvořeno nové schodiště ke dveřím k zadnímu 
východu z pódia. Schodiště bude tvořit střechu nad novým zádvěřím u vstupu do 1.PP.  
 
SO 105 – Budova sokolovny 
V budově sokolovny budou vytvořeny nové prostory, které budou sloužit pro sport, 
regeneraci a pro volnočasové aktivity. Dále bude vytvořeno zázemí pro pořádání 
společenských akcí a událostí. Tyto nové prostory tvoří vlastní stavební objekty SO 106 až 
SO 112, které jsou popsány samostatně v navazujícím textu. V návaznosti na vytvoření 
těchto prostor budou ostatní části sokolovny upraveny a doplněny tak, aby další využití 
objektu odpovídalo soudobým vysokým požadavkům. Bude kompletně zrekonstruován 
hlavní vstup do sokolovny – výměnou nových vstupních vchodových dveří, výměna dveří 
mezi zádveřím a vestibulem, nové podhledy v zádveří, nové vnitřní vývěsky, vyrovnání 
podlahy, nová dlažba a úprava omítek a malby. Na zádveří navazuje vestibul, kde bude 
rovněž vyrovnána podlaha a položená nová dlažba. Bude vyměněn rozvaděč, opraveny 
omítky a malby. Do stávající šatny bude doplněna sprcha se zástěnou a umyvadlem, bude 
opravena a vyrovnána podlaha a položená nová keramická dlažba. Bude vytvořena nová 
věšáková konstrukce pro provoz šatny při společenských událostech (plesy, šibřinky, 
karnevaly)  a dále bude šatna dovybavena 6 šatními skříňkami a lavečkou. Do oken budou 
vlepeny neprůhledné průsvit fólie. Do stávajícího skladu (nové šatny) bude dodělána sprcha 
se zástěnou a umyvadlem, bude opravena a vyrovnána podlaha a položená nová keramická 
dlažba. Bude doplněná elektroinstalace, opraveny omítky a malby a do oken budou vlepeny 
neprůhledné průsvitné fólie. Nová šatna bude dovybavena 6 šatními skříňkami a lavečkou. 
Schodiště bude obloženo keramickým obkladem, doplněná elektroinstalace, opraveny 
omítky a malby a bude vytvořený nový rastrový kazetový strop. V chodbě bude vybudován 
nový sklad nářadí s výdejním okýnkem do přísálí. Bude vyrovnána podlaha a položená nová 
dlažba. Dále budou vyměněny dveře do přísálí do hygienické předsíňky mužů a do 
hygienické předsíňky žen. Mezi přísálím a hlavním sálem bude vyměněna posuvná 
koženková stěna za dřevěnou rozebíratelnou stěnu. V chodbě před kuchyní bude položená 
nová dlažba, doplněná elektroinstalace, budou opraveny omítky a malby a bude vytvořený 
nový rastrový kazetový strop. Celý objekt sokolovny bude dokola obkopán, oddrenážován a 
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ochráněn nopovou fólií a geotextílií. Přední část objektu bude obložena kontaktním 
zateplovacím systémem z polystyrenu o tl. 15 cm. Dále bude stejným způsobem zateplena 
zadní část sokolovny (kuchyně + pódium). Objekt bude doplněn elektronickým 
zabezpečovacím systémem. Pro oddělení provozu nových prostor (posilovny a sauny) bude 
v 3.NP vytvořena nová technická místnost s plynovým kotlem a zásobníkem TUV. Dále bude 
na hlavním sále umístěn nový plynový teplomet. 
 
SO 106 – Rekonstrukce kuchyn ě 
Stávající kuchyně je pro soudobé potřeby zcela nevyhovující. Nevyhovuje jak vybavením, tak 
prostorem. Prostor kuchyně bude rozšířen o prostor nad kotelnou vytvořením nového stropu 
a zrušením příčky mezi kuchyní a tímto prostorem. Dále bude do kuchyně přiveden plyn. 
Kuchyň bude kompletně vybavena  nábytkem a kuchyňskými spotřebiči – plynovým 
sporákem s plynovou varnou deskou a troubou, kombinovanou lednicí s mrazákem, 
digestoří, myčkou nádobí, mikrovlnou troubou, kuchyňskou linkou s dvoj-dřezem a 
kuchyňským stolem s šesti židlemi. Bude kompletně vyměněna elektroinstalace, rozvody 
vody a odpadů.   
 
SO 107 – Víceúčelová klubovna pro volno časové aktivity 
V severní části objektu v prostoru jeviště je navržená nová víceúčelová klubovna (BABY 
klub, volnočasové aktivity, rodinné oslavy, obecní setkání) . Vytvořením nových prostor bude 
pódium zmenšeno z 90 m2 na 30 m2, což je dostatečné pro další využívání při 
společenských a kulturních událostech. Nové prostory jsou vytvořeny vestavbou 
dřevostavby. Klubovna má vlastní vstup z venkovního prostředí nezávislý na provozu zbytku 
objektu sokolovny. Vstup je ze severní strany budovy do nově vytvořeného zádveří za 
kterého je přístup do samotné klubovny a do hygienického zařízení určeného pro provoz 
klubovny. Při společenských událostech (plesy, šibřinky, dětské dny) budou sloužit prostory 
klubovny jako jídelna. Součástí projektu je i vybavení klubovny nábytkem a zařízením pro 
potřeby baby klubu a stoly a židle pro provoz jídelny. Stoly a židle budou skladovány ve 
skladu, který bude nad klubovnou přístupný novými dřevěnými schody z pódia. 
 
SO 108 - Posilovna 
V přední části sokolovny v 2.NP bude vytvořena sportovně kondiční posilovna. Tato 
posilovna je navržena jako společná pro muže i ženy s kapacitou pro pět zároveň cvičících 
osob. Pro potřeby posilovny bude v 1.NP v bývalém skladě vytvořena šatna se sprchou, 
která bude vybavena skříňkami a lavečkou. Dále bude pro posilovnu v 3.NP WC 
s předsíňkou s umyvadlem. 
 
SO 109 - Sauna 
Finská sauna pro 4-6 osob bude umístěná v 3.NP a celá bude kompletní dodávkou firmy 
vybrané ve výběrovém řízení. Bude se jednat  o na míru vyrobenou saunu včetně 
potřebného příslušenství. 
 
SO 110 - Posilovna 
Relaxační centrum bude v 3.NP v návaznosti na saunu. Součástí je předsíňka s umyvadlem, 
sprcha a WC. Dále je to vybavení v podobě skříněk, audio-systému a tří relaxačních lehátek. 
 
SO 111 – Oddrenážování objektu 
Okolo objektu se provede oddrenážování a ochrana objektu nopovou izolací. 
 
SO 112 – Rekonstrukce 1.PP 
Bude vytvořeno kompletně nové zádveří včetně nových vchodových dveří. Ve všech 
místnostech v 1.PP bude položena nová keramická dlažba. V kotelně a ve skladě budou 
vyměněna nová okna. V kotelně bude vytvořen nový strop pro rozšíření kuchyně. 
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V společenské místnosti „pekle“ budou vyměněna světla. Ve skladě bude kompletně 
vyměněna elektroinstalace. Ve všech místnostech budou opraveny omítky a malby.   
 
Vliv stavby na životní prost ředí:  
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít negativní vliv na životní 
prost ředí. Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, chráněné objekty a porosty.  
Při výstavbě bude postupováno v souladu s příslušnými zákony o ochraně přírody 
a životního prostředí a dle platného zákona o odpadech. Odpady klasifikovány dle platného 
katalogu odpadů jako nebezpečné odpady budou likvidovány na skládkách určených pro toto 
uložení. 
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4.3 Management projektu a řízení lidských zdroj ů 

4.3.1 Popis a zkušenosti realiza čního týmu 
 Vlastní realizaci bude zajišťovat realizační tým sestavený ze členů výborů žadatele, 
externích odborníků a partnerů projektu. Externí pracovníci budou odvádět práci na základě 
sjednaných smluv o dílo a budou vybráni transparentním a nediskriminačním výběrovým 
řízením dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášenými výběrovými 
pravidly. 
 
Obecně bude mít realizační tým  následující složení: 
� Koordinátor projektu 
� Účetní projektu 
� Stavbyvedoucí (externí dodavatelé) 
� Zástupce partnera obec Vrchoslavice 
� Stavební a autorský dozor - externí pracovník (zakoupené služby) 
� Zástupce žadatele 1 
� Zástupce žadatele 2 
 
Technické zázemí žadatele pro realizaci projektu:  
 Pro činnost realizačního týmu budou k dispozici prostory Obecního úřadu ve 
Vrchoslavicích. Externí dodavatele služeb využijí pro výkon své služby zázemí a zařízení 
svých firem. Schůzky celého realizačního týmu budou  min. 1 x za měsíc, koordinační 
skupinky se budou scházet i častěji v závislosti na potřebách realizace. Průběh rozhodování 
je popsán ve struktuře personálních vztahů. 
 

Struktura personálních vztah ů v realiza čním týmu 
 

                                          
     
      
      
 
      
  
        

 
    
    

 
 
 

  
 

      
 

4.3.2 Reference a zkušenosti žadatele 
 Žadatel má již bohaté zkušenosti s realizací státních a krajských dotovaných projektů 
s významným podílem spolufinancování. Všechny projekty byly bez problémů dokončeny 
a splaceny. 

Koordinátor projektu (starosta 
TJ sokol Vrchoslavice) 

Účetní projektu 
(Hospodář TJ Sokol) 

Stavbyvedoucí (externí 
dodavatel) 

Zástupce žadatele  
(TJ Sokol Vrchoslavice) 

Zástupce partnera 
 (zastupitel obce) 

Zástupce žadatele  
(TJ Sokol Vrchoslavice) 

Stavební a autorský dozor  
(externí dodavatel) 

Externí dodavatelé 
(outsourcing) 
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5 Potřeba a zajišt ění oběžného majetku a investic  

5.1 Zajišt ění investi čního (dlouhodobého) majetku 
 
V rámci projektu bude pořízen následující investiční majetek. 

5.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
V rámci projektu bude připravena projektová dokumentace pro stavební povolení  
Projekt pro stavební povolení bude vypracován členy TJ sokol Vrchoslavice, čímž 
dojde k nemalé úspo ře finan čních prost ředků, které budou pot řebné p ři samotné 
realizaci. 

5.1.2 Stavební a technologická část stavby  
 Rozpočty vycházejí z rozpočtů projektantů: 
• Položkový rozpočet Víceúčelové zařízení 
• Výpočet výše nezapočitatelných nákladů  
 

5.1.3 Základní vnit řní vybavení 
 Jedná se o vnitřní vybavení zařízení.  

5.1.4 Označení projektu (publicita) 
 Jedná se o zhotovení informačního panelu umístěného na staveništi trvalé pamětní 
desky umístěné na dokončené stavbě.  

5.1.5 Nákup služeb 
 Jedná se externí investiční služby, kterými žadatel zajistí plynulou a kvalitní realizaci 
stavby a dokladování u poskytovatele programu a které jsou způsobilými výdaji projektu. 
Jedná se o: 
 
- stavební a autorský dozor 
- organizace výb ěrových řízení (jedná se o externí službu, kterou žadatel zajistí plynulý 

a transparentní průběh výběru dodavatelů dle zákon 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a Pokynů pro příjemce pomoci) 

- geodetické služby  (jedná geodetické zaměření a zhotovení geodetického plánu, který 
bude podkladem pro vypořádání majetkových vztahů s vlastníkem 2 dotčených 
pozemků). 

5.1.6 Zajišt ění majetku v provozní fázi 
 Stav objektu si po určité době (doba životnosti 30 let) vyžádá další zásah z hlediska 
životnosti realizovaných investic. Investice s kratší životností budou průběžně nahrazovány 
novými. Veškeré obnovy budou hrazeny ze zdrojů investora.  Po ukončení životnosti objektů 
budou muset být opět rekonstruovány a to postupně z vlastních zdrojů. 
 
 Veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci projektu bude neprodleně pojištěn proti 
jeho poškození, zničení a ztrátě v momentě, kdy se tento majetek stane způsobilým 
k pojištění. Náklady na pojištění majetku budou hrazeny žadatelem z vlastního rozpočtu a 
nejsou tedy zařazeny do celkových nákladů projektu. 
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6 Finanční plán 
  
 Finanční plán a analýza projektu je vrcholnou částí studie proveditelnosti. Informace 
čerpá z předcházejících kapitol a zahrnuje stanovení těchto náležitosti: 
 
• specifikace a průběh nákladů v investiční (realizační) fázi na straně žadatele (investora) 
• plánované stavy majetku a zdrojů finančního krytí na straně žadatele 
• cash-flow v investiční a provozní fázi na straně žadatele  
 

6.1 Přehled výdaj ů v investi ční (realiza ční) fázi 
 
 Celkové náklady, které vzniknou žadateli v rámci realizace projektu jsou vyčísleny 
v tabulkách 4 - 10 
V realizační fázi nevzniknou žadateli žádné příjmy. 
  

6.1.1 Projektová dokumentace 
 
Tabulka 4: Výdaje na projektovou dokumentaci (v K č) 

Kód Název Cena bez DPH  DPH 19% Cena celkem 

Projektová 
dokumentace 

PD pro stavební povolení  35800 6802 42602 
Realizační dokumentace  65000 12350 77350 
    

CELKEM 100800 19152 119952 

 

6.1.2 Celkové výdaje stavebních prací 
Rozpočty vycházejí z jednotlivých rozpočtů stavebních objektů SO101- SO108 

- Položkový rozpočet Víceúčelové zařízení  
- Položkový rozpočet Sadové úpravy  
- Rozpočet vnitřního zařízení a fitness 

 
 
Tabulka 5: Celkové výdaje stavebních prací (v K č) 

Název Cena bez DPH  DPH 19%  Cena celkem 

Víceúčelové zařízení 1 856 000 352 640 2 208 640 
Vnější úpravy 459 500 87 305 546 805 
    

CELKEM 2 315 500 439 945 2 755 445 

 

6.1.3 Základní vnit řní vybavení 
Vnitřní vybavení víceúčelového objektu (včetně fitness, baru a malého sálu) jsou součástí 
rozpočtů stavebních nákladů v příloze žádosti.  
Cena bez DPH: 356 000 Kč 
DPH 19%:    67 640 Kč 
Cena celkem:  423 640 Kč 
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6.1.4 Označení projektu (publicita) 
 Jedná se o zhotovení informačního panelu umístěného na staveništi a trvalé pamětní 
desky umístěné na dokončené stavbě s informacemi o projektu a jeho spolufinancování.  
 

6.1.5 Nákup služeb 
 Jedná se externí investiční služby, kterými žadatel zajistí plynulou a kvalitní realizaci 
stavby a dokladování u poskytovatele programu a které jsou způsobilými výdaji projektu. 
Jedná se o: 
- stavební a autorský dozor 
- organizace výb ěrových řízení (jedná se o externí službu, kterou žadatel zajistí plynulý 

a transparentní průběh výběru dodavatelů dle zákon 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a Pokynů pro příjemce pomoci) 

- geodetické služby  (jedná geodetické zaměření a zhotovení geodetického plánu, který 
bude podkladem pro uspořádání vlastnických vztahů) 

 
Tabulka 6: Rozpo čet na nákup služeb (v K č) 

 Název Cena bez DPH  DPH 19% Cena celkem 
Konzultační služby 
v rámci řízení projektu  

Stavební a autorský dozor 15 000 2 850 17 850 

Geodetické práce 5 000 950 5950 
Výdaje na realizaci 
výběrových řízení Organizace výběrových řízení 30 000 5 700 35 700 

CENA CELKEM  50 000 9 500 59 500 

 

6.1.6 Celkové výdaje projektu 
 
Tabulka 7: Celkové výdaje projektu (v K č) 

Název Cena bez DPH  DPH 19%  Cena celkem 

Projektová dokumentace 100 800 19152 119952 
Stavební práce 2 315 500 439 945 2 755 445 
Označení projektu (publicita) 15 000 2 850 17 850 
Nákup služeb 50 000 9 500 59 500 

CELKEM 2 481 300 471 447 2 952 747 

 

6.2  Zdroje financování projektu 
 
 
Tabulka 8:   Zdroje financování výdaj ů  

Zdroj financování Částka celkem 
s DPH (Kč) % z CZV 

Celkové výdaje   

Dotace  2 362 197,6 80% 
Vlastní zdroje žadatele TJ Sokol 
Vtrchoslavice  147 637,35 5% 

Dotace z rozpočtu Obce Vrchoslavice 442 912,05 15% 

Zdroje celkem 2 952 747 100 

 
 Dotace ze strany obce jsou doloženy usnesením zastupitelstva obce o podpoře projektu  



Studie proveditelnosti 
Revitalizace Sokolovny na sportovn ě relaxační centum  

 
TJ Sokol Vrchoslavice 
www.tjsokolvrchoslavice.nolimit.cz 
tjsokolvrchoslavice@email.cz 

19 

 

7 Popis o čekávaného spole čenského p řínosu projektu 
 

7.1 Analýza 
 
Hlavními cílovými skupinami projektu jsou : 
- veřejnost obce Vrchoslavice  
- veřejnost svazku obcí Mikroregion Němčisko 
- účastníci okresních soutěží v požárním sportu 
- účastníci významných divadelních a hudebních festivalů  

 
FINANČNĚ NEVYČÍSLITELNÉ PŘÍNOSY 

 
• naplňování strategií a koncepcí ČR a regionu 
• zlepšení estetického vzhledu prostředí 
• celoroční využití moderního víceúčelového zařízení a sportoviště 
• zvýšení bezpečnosti pro veřejnost pro sportovní aktivity 
• rozvoj sportu pro zdraví obyvatel 
• upevnění vztahů v rodinách díky možnosti účastnit se společně sportovních aktivit 
• nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožené projevy kriminality a tím 

zajišťovat prevenci kriminality 
• díky dotování provozu umožnění sportu co nejširší veřejnosti včetně členům sociálně 

slabých rodin 
• vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy počátečního vzdělávání na ZŠ 
• rozvoj zdravého životního stylu a s tím související delší život obyvatel a nižší výskyt 

onemocnění, díky kterým ušetří jak zaměstnavatelé (nemocenské dávky), tak stát 
• podnět pro další navazující aktivity a projekty (např. aktivity spolků apod.) 
• rozvoj kulturně společenských akcí 
• podpora aktivního života seniorů v obci a občanů se zdravotním postižením 
• rozvoj spolkového života v obci, zvýšení soudržnosti obyvatel 
• zamezení odlivu obyvatel z venkovské oblasti 
• podpora rozvoje kvality bydlení pro mladé rodiny 
• revitalizace zeleně – vytvoření odpočinkových zón 
• rozvoj turistického ruchu v obci 
• zvýšení prestiže obce v rámci regionu 
 

 

7.1.1 Přínosy pro žadatele a cílové skupiny. 
 
 Přínosy projektu jsou různé pro různé cílové skupiny uživatelů nového sportovního 
areálu (tzv. beneficienty): 

 
Přínosy projektu pro investora Tj sokol Vrchoslavice a obec Vrchoslavice jako 

partnera:  
 

• tento veřejně prospěšný projekt má napomoci při naplňování koncepcí a strategií 
rozvoje obce a mikroregionu vedoucí k podpoře rozvoje sportu, kulturního a 
společenského vyžití obyvatel . 
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• investicí se řeší nedostatek víceúčelových sportovních venkovních zařízení sloužících 
široké veřejnosti a významný nedostatek víceúčelového zařízení pro společenské a 
kulturní akce a pro sportování přes zimní období 

• vytvoření další příležitosti pro aktivní využívání volného času mládeže v mimoškolním 
prostředí. Sport působí jako nejúčinnější a nejekonomičtější prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže, podporuje výchovu ke zdravému způsobu 
životního stylu a vede mládež k plnohodnotnému životu v současné společnosti 

• podpora neziskových sportovních organizací, které zajišťují sportovní aktivity pro 
organizovanou i neorganizovanou mládež 

• zvýšení možnosti pro pořádání soutěží vyšší třídy 
• rozvoj kvalita života na venkově a atraktivita pro mladé rodiny 
• obec přestane být „noclehárnou“, ale rozvine se plnohodnotný společenský a 

spolkový život 
• vytvoření 1 pracovního místa - snížení nezaměstnanosti 

 
Přínosy projektu pro cílové skupiny:  

 
a) veřejnost obce Vrchoslavice a  veřejnost Mikroregionu N ěmčicko   

 
- jako sportovci a jako diváci 
- možnost využití areálu pro sportování s přáteli 
- možnosti pro podnikatelské aktivity (sportovní akce firem, reklamy) 
- důstojné  a kvalitní prostředí pro trávení volného času 
- podpora kulturního, společenského a spolkového života (scházení se přáteli, 

setkávání spolků v klubovně i na sportovištích, pořádání koncertů, divadelních 
představení) 

- prevence vyloučení ze společnosti a izolace 
- rozvoj zdravého stylu života, nižší nemocnost, nižší absence v zaměstnání, vyšší 

mzdy, následně vyšší životní standard 
- vytvoření 1 pracovního místa 
 

b) děti a mládež  
- zájmové kroužky 
- využití sportoviště základní školou pro výuku tělesné výchovy i pro mimoškolní 

sportovní činnost (školní sportovní kluby)  
- možnost pořádání školních a okresních školních sportovních her 
- vznik nových školních sportovních oddílů 
- prevence kriminality 
- vstup zdarma nebo za dotované ceny – možnost pro děti ze sociálně slabých 

rodin, prevence vyloučení z kolektivu dětí 
c) rodi če s malými d ětmi  (především ženy na mateřských dovolených) 

- využití klubovny 
- využívání sportoviště celou rodinou – podpora soudržnosti rodin 

d) členové ob čanských sdružení a spolk ů (TJ Sokol, SDH, , myslivci) 
- moderní podmínky k provozování sportovních aktivit, celoročně  
- zvýšení členských základen 
- zvýšení členských příspěvků 
- zvýšení množství nových oddílů u klubů 
- při využití sportoviště zdarma úspora finančních prostředků z dotací na nákup 

kvalitních sportovních potřeb a na rozvoj družeb s jinými kluby v regionu i mimo 
něj 

- možnost pořádání sportovních soustředění klubů o prázdninách 
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8 Řízení rizik 
 
 V tabulce 9 jsou uvedena rizika projektu a navržena jsou opatření vedoucí k jejich 
snížení až eliminaci: 
 
Tabulka 9: Rizika a nejistoty projektu a elimina ční opat ření 
Riziko, nejistota Zp ůsob snížení nebo eliminace rizika  
 
Přípravná fáze: 
Nedostatky v připravenosti projektu k realizaci. Je zpracována technická dokumentace 

včetně podrobných položkových rozpočtů. 
Byl získán územní souhlas a stanoviska 
stavebního úřadu a životního prostředí. 
Projekt je nyní připraven k zajištění 
realizačních dokumentací, získání 
stavebního povolení, organizaci výběrového 
řízení a podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem.  Jsou vypořádány vlastnické 
vztahy, před ukončením projektu bude 
vyňaty 1 pozemk ze ZPF. 

Finanční připravenost akce k realizaci. Projekt bude jako celek realizován v případě 
získání dotace, v opačném případě i dle 
zpracované finanční analýzy  bude vhodné  
projekt realizovat v omezené míře 
a postupně, čímž se prodlouží významně 
doba jeho realizace a v plné míře se 
neprojeví předpokládané socioekonomické 
přínosy. Žadatel má připraveny finanční 
zdroje na spolufinancování z rozpočtu obce. 

 
Realizační fáze :  
Složité výběrové řízení na dodavatele. Žadatel zajistí výběrové řízení dle 137/2006 

Sb. a dle Pokynů pro příjemce. Pro plynulý 
a bezproblémový průběh zadávacího řízení 
žadatel využije služby externí firmy, která 
profesionálně organizuje výběrová řízení 
a tím předejde možným průtahům 
a nedodržením lhůt a časových 
harmonogramů. 

Nepředpokládané vícenáklady v souvislosti 
s vyššími náklady než bylo stanoveno 
v rozpočtu.  

Předpokládá se, že výběrovým řízením 
dojde ke snížení předpokládaných nákladů, 
které byly stanoveny s rezervou, která je 
nezpůsobilými výdaji projektu.  

Termínové riziko – fyzická realizace projektu 
nezačne včas od 1.1.2012. 

Je ponechán dostatek času v přípravné 
1. etapě, která končí podpisem smlouvy 
s dodavatelem. 
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8.1 Institucionální udržitelnost projektu 
 Do investiční a provozní fáze je zapojena organizace TJ Sokol Vrchoslavice která je 
stabilní a nepředpokládá se její zánik. Naopak TJ sokol vyvíjí nové aktivity, které mají 
zamezit odlivu obyvatel z oblasti a které podpoří hospodářský rozvoj. Organizace TJ Sokol 
Vrchoslavice má zkušenosti s realizací nákladných projektů a je maximálně podporována 
partnerem Obcí Vrchoslavice.  
 
 Další zárukou je kvalitně sestavený realizační tým projektu s dostačujícím stupněm 
technického zázemí a finančního zabezpečení pro realizaci projektu. V tomto týmu nechybí 
žádný článek co do zodpovědnosti, tak odbornosti, včetně náročného procesu řízení a 
financování projektu. 
 
 
 

9 Seznam p říloh 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
Ve Vrchoslavicích     Vypracoval: Ing. Dušan Svozílek 
Červenec 2011        Bc. Daniel Svačina 
 
 


