
OSA  : Kultura, sport a vzdělání- 01  

směr     knihovna jako multifunkční centrum 

Název projektu: 

Rozšíření nabídky služeb knihovny 

 

 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb v oblasti kavárnictví, herny pro 

nejmenší, časově omezené hlídání dětí v koutku. Snahou je více zapojit do 

kulturního dění matky s dětmi, které mají omezené možnosti návštěvnosti Pro 

tento účel je vhodné  

    

Předpokládaný termín realizace: 

I.  etapa : definování potřeb možného 

rozšíření, studie návrhu, odhad 

nákladů…. 

II. etapa:  

 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady :  

Finanční náklady budou spojeny zejména v investicemi do rozšíření a nákupu 

nového mobiliáře. Personální obsazenost bude daná již existujícími zaměstnanci, 

s výjimkou potřeby hlídání a výpomocí s gastroservisem ve špičkách. Zde se dá 

počítat se seniory a se studenty.   

Finanční přínosy:  

Pro rozšíření se dá počítat s dotacemi na pořízení dětského koutku od….. 

Přínos bude částečně z prodeje kávy, čajů a případně dalšího zboží a bude tak 

saturovat zvýšené mzdové náklady, které jsou řešitelné Dohodami o provedení 

práce.  

Komentář plnění: 

 

 



OSA  : Kultura, sport a vzdělání-  02 

směr     Hřiště pro různé věkové kategorie 

Název projektu: 

Hřiště pro starší děti, mládež 

 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Cílem projektu je vytipovat jednu, maximálně dvě lokality pro hřiště, která 

nabídnou netradiční možnosti zážitků. Tato hřiště mohou být umístěna poněkud 

dále od obytné zóny /dokonce je to i žádoucí/ a kombinují jak nároky na motorické 

dovednosti, tak i na dobrodružství. Jedná se o různé formy stromových domů, 

lanová centra. 

    

Předpokládaný termín realizace: 

I.  etapa : vytipování a návrh 

vhodných lokalit 

II. etapa:  

 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady :  

 

 

Finanční přínosy:  

Dotační titul duhové hříště nadace ČEZ. 

 

 

Komentář plnění: 

 

 

 

 

 



OSA  : Kultura, sport a vzdělání-  03 

směr     Hřiště pro různé věkové kategorie 

Název projektu: 

Hřiště pro seniory 

 

 

 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Cílem projektu je vytipovat jednu centrální lokalitu, částečně zacloněnou pro zvýšení intimity 

místa pro nejstarší skupinu obyvatel, která žije ryze městský způsob života. Tito lidé zpravidla 

disponují omezenou hybností, která je omezující na různé sporty, včetně kola. Ale existují 

nabídky takových aktivit, které na seniory cíleně míří. 

    

Předpokládaný termín realizace: 

I.  etapa : vytipování a návrh vhodných lokalit 

II. etapa:  

 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady :  

 

 

Finanční přínosy:  

Nadace ČEZ, dotační titul MMR 

 

Komentář plnění: 

 

 

 

 



OSA  : Kultura, sport a vzdělání-  04 

směr     Malý podíl participujících obyvatel 

Název projektu: 

Posílení role mateřského centra 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Vedle možnosti  rozšíření nabídek knihovny, je vhodné pracovat i s nabídkou aktivit mateřského 

centra.  Toto centrum by se mohlo stát zprostředkovatelem pro nabídky kursů a přednášek  v 

oblasti jazykové, účetní, finanční  gramotnosti. Stejně tak potřebné jsou i doučovací kursy. Osloví 

se potřebné skupiny matek s malými dětmi, dětí a mládeže ale také senioři. Stejné skupiny se 

mohou stát i lektory /jedni vyučují druhé/  a mateřské centrum poskytne prostory, vybavení a 

pomůže se formálními náležitostmi /uzavření dohod o provedení práce, BOZP/. 

    

Předpokládaný termín realizace: 

I.  etapa : vydefinování potřeb plošných 

nároků a vybavení  a oslovení možných 

lektorů, zveřejnění nabídek kursů,  

II. etapa:  

 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady :  

 

Finanční přínosy:  

Tyto aktivity mohou být soběstačné, výnosy z činnosti budou saturovat náklady a také potřebnou 

částku pro částečný provoz mateřského. Pro rozjezd aktivity by byla poskytnuta účelová  dotační 

částka od města Počátky. 

 

Komentář plnění: 

 

 

 

 

 



OSA  : Kultura, sport a vzdělání-  05 

směr     problémy v komunikaci s vedením obce 

Název projektu: 

Zvýšení důvěry 

 

 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Cílem projektu je zabezpečit dostatečnou důvěru občanů ve své vedení a mít v krátkém čase 

dostatečnou zpětnou vazbu. Jedním z kanálů důvěry bude strategický plán, který značí kooperaci 

angažovaných obyvatel a vedení obce. Zde budou výsledky monitoringu s měsíční až čtvrtletní 

frekvencí. Druhým kanálem jsou dotazníky a ankety obce, jak v terénu, tak i na webových 

stránkách obce. 

 

    

Předpokládaný termín realizace: 

Strategický plán- průběžný sled, měsíční až 

čtvrtletní frekvence zpětné vazby 

zastupitelstvu města 

Ankety a besedy s konkrétní tématikou- roční 

až dvouletá frekvence 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady :  

 

 

Finanční přínosy:  

 

Komentář plnění: 

 

 

 

 



OSA  : Kultura, sport a vzdělání-  06 

směr     koupaliště  

Název projektu: 

Koupaliště v centru města 

 

 

 

 

Očekávané náklady: 

 

Cílem projektu vymezení takové plochy, která bude umístěna v centrální části obce, dobře 

dostupná. Jde o to nabídnout místo pro pobytovou louku, altán se sezením a stoly, sezónní 

občerstvení a brouzdaliště s malým bazénem do 10 metrů délky pro děti a batolata. 

    

Předpokládaný termín realizace: 

I.  etapa : vytipování vhodné plochy, 

vydefinování potřeb, návrh studie s odhady 

nákladů 

II. etapa:  

 

 

Odpovědná osoba: 

………. 

Finanční náklady:  

 

Finanční přínosy:  

Pro zaplacení trvalé obsluhy se výnosy pokryjí z ceny vstupného a prodeje občerstvení.  

 

Komentář plnění: 

 

 

 

 

 


