
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-06 Volno asové centrum PÚ07 

Vazba na díl í 
strategické cíle: DC02 

  
Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt

Partne i aktivity: NNO zabývající se volno asovými aktivitami, spolky, školy, vybraní 
poskytovatelé sociálních služeb  

  
Lokalizace: Zámecká ulice p. 744 
Soulad s územním 
plánem: ano 

  
Doba realizace: 36 m síc   
Zahájení: 2009 
Ukon ení: 2011 
  
Odhad náklad :  18,9 mil. K , z toho stavební ást 15,9 mil. K  (bez DPH), 3 mil K  DPH 

Rozd lení náklad : 

P íprava a zabezpe ení stavby - 750 tis. K
Stavební ást, po ízení a TZ – 14 000 tis. K
Technologická ást, po ízení a TZ – 100 tis. K
Stroje, p ístroje a za ízení – po ízení a TZ – 200 tis. K
Nehmotný investi ní majetek – 0 tis. K
Ostatní  - 200 tis. K
Rezerva – 700 tis. K

Zdroje financování: ROP NUTS II St ední echy 
rozpo et m sta 

   

Komentá : 

M sto v sou asné dob  nemá vhodný objekt pro spolkovou innost 
neziskových a podobných organizací, které se zabývají využitím volného asu, 
zejména d tí mládeže. V sou asné dob  ve m st  funguje 12 spolk , které 
nemají odpovídající podmínky svou innost. V objektu ur eném pro realizaci 
zám ru byla až dosud podobná innost provád na. V ásti objektu je v nájmu 
o.s. Spokojený domov. Vzhledem k tomu, že objekt je ve špatném technickém 
stavu, rozhodla rada m sta o jeho využití ve prosp ch projektu Volno asového 
centra. Sou ástí dosavadních úvah bylo zohledn ní základních podmínek 
programu, z kterého se p edpokládá získání dotace na realizaci projektu. P i 
dalších p ípravných krocích bude rovn ž d ležité systematicky promyslet 
provozní fázi a to p edevším z pohledu koordinace inností poskytovaných 
v objektu – ve Volno asovém centru. 

Rizika realizace: 

Finan ní náro nost p ípravné fáze projektu – p edfinancování zpracování 
projektové dokumentace, zpracování projektu, zajišt ní finan ní spoluú asti na 
projektu. 
Nároky na udržitelnost projektu po dobu 5 let v souladu s pravidly programu, 
z kterého má být poskytnutá dotace. 
Kvalita zpracování projektu a všech nezbytných podklad  k žádosti o dotaci 
(znalost podmínek programu) 
Nároky na kvalitní ízení a realizaci projektu (dodržení všech podmínek 
dota ního programu) 


