Osnova projektu pro podopatření III.2.1.1.
1. Název projektu
Revitalizace a údržba zeleně v obci Čachotín
MAS Královská stezka, o.p.s.
Fiche č. 1 – Obnova a rozvoj obcí MAS KS
Hlavní opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, Záměr a)
Vedlejší opatření 1: III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Vedlejší opatření 2: II.2.4.2

2. Žadatel
2.1.

Žadatel

Obec Čachotín, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267261; zastoupená starostou Jiřím
Rychlým, r.č. 580814/1251
Čachotín je obcí podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťující
zákonem stanovené funkce a činnosti v přenesené působnosti a funkce a činnosti v působnosti
samostatné. V rámci samostatné působnosti zajišťuje mj. úpravu travních porostů a zeleně na
místním hřbitově.

2.2.

Zpracovatel

Zpracovatelem projektu je fyzická osoba Bc. Lukáš Beránek, bytem Jihlavská 592, Havlíčkův Brod,
mobil 739 657 177, email beranekl@seznam.cz .

3. Popis projektu
3.1.

Zdůvodnění projektu

Čachotín je menší obec s tradičním územním členěním, kdy se v pomyslném středu obce nachází
kostel sv. Vavřince, pomník obětem 1. světové války, rybník, obecní úřad se společenským
sálem, prodejna potravin, taneční parket, hasičská zbrojnice a toto místo je centrem dění
významných společenských událostí (pouť sv. Vavřince, hasičské závody, taneční zábavy,
koncerty, atd.). Středem obce také prochází silnice představující hlavní spojení s nedalekým
městem Chotěboř a okolními vesnicemi. Nachází se zde také autobusová zastávka. Díky kostelu
sv. Vavřince a aktivitám místního hasičského sboru je střed obce Čachotín místem setkávání
návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Turistickou přitažlivost prostředí obce dokazuje
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i zapojení do projektu MAS KS „Cesta poznání“, kdy je, v případě realizace projektu, v obci
Čachotín plánováno zřízení jedné ze zastávek naučné stezky a to právě v atraktivním místě
středu obce.
Veřejná prostranství ve středu obce Čachotín mají charakter nesourodých, neupravených
a sporadicky udržovaných ploch, které nejvýznamnějším prostorám v obci nepřidávají na
vzhledu. Stejně tak veřejná zeleň (stromy a keře) svou druhovou roztříštěností, nepravidelnou
a neodbornou údržbou a především neuspokojivým, v některých případech až nebezpečným1,
stavem vyplývajícím z jejich stáří, nedovoluje naplno využívat potenciál velmi krásného místa.
„Zdravotní“ stav a stáří stromů, dosahující u některých kusů téměř 100 let, jsou, zejména
z bezpečnostních důvodů, neboť se vysoké a mohutné stromy nacházejí v blízkosti obytných
staveb a místech s frekventovaným pohybem osob, důvodem pro co nejrychlejší řešení situace.
Problémovou situaci se stavem veřejné zeleně vzalo na vědomí zastupitelstvo obce a na svém
zasedání dne 12. 6. 2010 schválilo na návrh starosty řešení v podobě realizace projektu na
komplexní revitalizaci veřejné zeleně s využitím dotace poskytnuté MAS Královská stezka.2 Dne
22. 8. 2010 byla rámci přípravy projektové žádosti o poskytnutí dotace z MAS Královská stezka
byla odsouhlasena technická dokumentace týkající se návrhu obnovy zeleně. 3
Realizací projektu dojde celkové revitalizaci veškeré veřejné zeleně v centru obce, která bude
provedena podle zpracované projektové dokumentace. Revitalizaci bude předcházet vykácení
stromů a keřů, doporučených k vykácení zpracovatelem technické dokumentace, které provede
obec Čachotín na vlastní náklady. Namísto všech vykácených stromů a keřů budou vysazeny
nové, které budou svým druhovým složením lépe charakterizovat prostředí
vesnice
a reflektovat požadavky na bezpečnost a především také přispějí k zatraktivnění středu obce.
Nově vysazované stromy budou již částečně vzrostlé, tak, aby byl v co největší míře zachován ráz
obce se stromy i po dobu dorůstání stromů do jejich běžné výšky a rozsahu korun.
Výsadbou nových stromů a keřů podle připravené technické dokumentace dojde ke sjednocení
vzhledu a esteticky a biologicky správnému rozmístění veřejné zeleně ve středu obce, což
přispěje jak ke zatraktivnění vzhledu nejdůležitější části obce, tak i ke zvýšení kvality životního
prostředí formou zvýšení užitku z přítomnosti stromů a zeleně v obytných částech obec .
Úpravou stávajících travnatých ploch a vytvořením nových společně s revitalizací stromů a keřů
dojde k vytvoření velmi příjemných míst pro relaxaci, procházku, na kterých plánuje OÚ
rozmístění laviček pro sezení (prostředky na pořízení těchto laviček nejsou v projektu
požadovány). Výsadba nových stromů a keřů také přispěje k celkovému ozdravění veřejné zeleně
a odstranění rizika vzniku zranění či hmotné škody pádem větve starého stromu při vichřici,
které jsou v této lokalitě velmi časté.
Do správy veřejné zeleně v obci Čachotín patří i pravidelná údržba – sečení – veřejných
travnatých ploch v obci i na místním hřbitově. Tuto činnost dosud pro obec zajišťoval jeden
1

Viz technická dokumentace – Příloha č. 10, strana 2

2

Viz Příloha č. 8 – Zápis z jednání zastupitelstva obce Čachotín č. 2/2010

3

Viz Příloha č. 9 – Zápis z jednání zastupitelstva obce Čachotín č. 4/2010
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z místních občanů, osoba v invalidním důchodu, prostřednictvím Dohody o provedení práce
vlastní ruční sekačkou. Důvodem byla skutečnost, že OÚ nevlastní žádnou techniku, vhodnou
pro tento druh údržby travnatých ploch. Má-li však být zachována vysoká estetická úroveň nově
vytvořených, ale i stávajících a ostatních travnatých ploch v obci, není nadále možné a finančně
efektivní (rozšířením ploch vyžadujících pravidelnou údržbu) provádět údržbu tímto způsobem.
V rámci další aktivity projektu proto bude zakoupen minitraktor pro sečení a údržbu stávajících
i nově vytvořených travnatých ploch. Zakoupení moderní mechanizace umožní provádět údržbu
těchto ploch efektivněji, rychleji, s nižšími náklady a nižší spotřebou pohonných hmot oproti
stávajícímu stavu. Pořízení traktoru s připojeným sběracím košem navíc umožní inovovat celý
proces sečení rozsáhlých ploch, kdy bude, na rozdíl od současného stavu, spojeno sečení
a sbírání posečené trávy a posekaná tráva nebude již rozptýlena i mimo travní plochy a nebude
tak narušovat vzhled upravených prostor. Zároveň nebude při sekání docházet k poškozování
kmenů stromů od struny sekačky, které mělo dosud negativní vliv na zdravotní strav stromů
nacházejících se na travnatých plochách.4 Obsluhu traktoru i údržbu travnatých ploch bude
nadále provádět stejná osoba jako dosud, avšak při snížení časové náročnosti na údržbu
travnatých ploch dojde k výraznému snížení nákladů na tuto obsluhu.
Realizace projektu bude mít zřejmé dopady pro všechny obyvatele a návštěvníky obce Čachotín
a v případě realizace projektu „Cesta poznání“ pak pro komplex všech obcí do tohoto projektu
zapojených, neboť přispěje ke zvýšení turistické atraktivnosti jedné ze zastávek tohoto projektu,
přičemž tyto dopady dalece přesahují horizont dlouhodobého časového měřítka.

3.2.

Preferenční kritéria

3.2.1. Povinná preferenční kritéria
Označení kritéria

2-Uplatňování
inovačních přístupů

2-Uplatňování
inovačních přístupů

4

Popis kritéria
Celková změna v přístupu k péči o veřejnou zeleň ve formě zásadní
druhové obměny a geografického rozmístění nových stromů a keřů a
úpravy travnatých ploch v souladu s jednotnou koncepcí respektující
estetické a biologické požadavky vyplývající z polohy charakteru místa
uprostřed obce v kraji Vysočina.
Zapojením moderní mechanizace do údržby travnatých ploch v obci dojde
k úspoře času a nákladů nutných k provádění údržby a ke zvýšení její
efektivity ve vztahu ke kvalitě prováděné údržby.

Viz Příloha č. 11, strana 2
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3.2.2. Preferenční kritéria stanovená MAS
Označení kritéria

8-Zlepšení kvality
životního prostředí
v místě realizace
projektu

10-Žadatel předložil
v daném kole pouze
1 žádost

Popis kritéria
Celkovou obměnou veřejné zeleně a vytvořením nových travnatých ploch
dojde ke zvýšení kvality životního prostředí, kdy dojde ke vhodnějšímu
osazení veřejných ploch stromy a keři, které se do daného prostředí oproti
stávajícímu stavu více hodí z hlediska druhové struktury a geografického
rozmístění a nahrazení starých stromů a keřů, jejichž stav již není
uspokojivý a dlouhodobě udržitelný. Zřízením nových trávníků proměnou
nepoužívaných a neudržovaných ploch a úpravou stávajících trávníků
dojde k rozšíření zelených ploch v centru obce. Nákup kvalitní
mechanizace umožní provádět takovou údržbu veřejné zeleně, která zajistí
dlouhodobé udržení její vysoké kvality.
Žadatel v aktuálním kole předložil pouze jednu žádost o dotaci.

3.2.3. Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS
Označení kritéria
1-Rozloha
upravených
prostranství vč.
zeleně a ploch
3-Počet opatření
zlepšujících kvalitu
životního prostředí
v místě realizace
projektu
4-Počet pořízení
inovativní techniky

3.3.

Popis kritéria
Realizací projektu bude jednorázově upraveno 0,5 ha ploch veřejných
prostranství a ploch. Nákupem mechanizace na úpravu veřejných ploch
pak bude pravidelně sečením udržováno 0,7 ha travnatých ploch.

Celkový počet opatření = 2; (1-obnova veřejné zeleně, 2-nákup
mechanizace na údržbu zeleně zajišťující trvale vysokou kvalitu životního
prostředí).
Celkový počet = 1; (nákup minitraktoru se širokým záběrem sekání a
sběracím košem).

Realizace projektu

3.3.1. Činnosti realizované v projektu
V rámci projektu budou realizovány následující činnosti a aktivity jako způsobilé výdaje:
 Zpracování projektové dokumentace.
 Zpracování technické dokumentace.
 Parkové úpravy: Výsadba nových stromů a k tomu přidružené činnosti (mulčování, ukotvení
dřevin); Úprava veřejných ploch souvisejících se založením trávníků.
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 Nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně (traktoru).

3.3.2. Časový harmonogram projektu
Projekt bude probíhat v období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2011.

Časový harmonogram projektu

09/2011

08/2011

07/2011

06/2011

05/2011

04/2011

03/2011

02/2011

01/2011

12/2010

11/2010

10/2010

09/2010

08/2010

07/2010

Fáze projektu

1-Zadání
zpracování
projektové dokumentace
2- Zadání zpracování
technické dokumentace
3-Podání žádosti o dotaci
4-Výběr
dodavatele
parkových úprav
5-Úpravy veřejných ploch
pro založení trávníků
6-Parkové
úpravyvýsadba stromů, apod.
7-Výběr
dodavatele
traktoru
8-Nákup traktoru
9-Podání
žádosti
proplacení (5.9.2011)

o

3.3.3. Místo realizace projektu
Projekt bude realizován v katastrálním území obce Čachotín na pozemcích vyznačených v příloze
4. Všechny pozemky, dotčené dopady projektu jsou ve vlastnictví obce Čachotín.
Místo realizace: Obec Čachotín - NUTS 5 CZ0631 568490; parcely: 1485/1, 1486/25
Obec s rozšířenou působností: Chotěboř
Okres (NUTS 4): Havlíčkův Brod (CZ 0631)
Kraj (NUTS 3): Vysočina (CZ063)
Region (NUTS 2): Jihovýchod
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3.4.

Technické řešení projektu

Vzhledem ke stáří, zdravotnímu stavu a z kompozičního hlediska je nutné vykácet některé
stromy. Většinou se jedná o dřeviny, které jsou proschlé z 20-ti a více procent a nacházejí se
u silničních komunikací nebo u budov, kde by případný opad větví mohl být zdraví či životu
nebezpečný pro obyvatele obce. Proces vykácení provede obec Čachotín na vlastní náklady.
Nová výsadba dřevin bude spočívat především v doplnění stromových skupin a v obnovení
stromořadí kolem silničních komunikací. Bude se jednat především o dřeviny z rodu Tilia, Sorbus,
Acer a Quercus. Nově bude provedeno osázení letního parketu volně rostoucím živým plotem
z kvetoucích listnatých keřů.
Nově budou osázeny i dvě samostatné plochy před obecním úřadem a obchodem a dále pak
autobusová zastávka. Před obecním úřadem budou odstraněny veškeré stávající dřeviny. Tím
vznikne velká travnatá plocha s pomníkem, kde budu vysazeny tři solitérní stromy z rodu
Quercus, Tilia a Acer a dále sadové růže, které podtrhnou pietu tohoto místa.
Z plochy před obchodem budu odstraněny veškeré stávající dřeviny a zídka. Terén bude
urovnán, nově oset trávou a budou zde vysazeny tři stromy z rodu Malus. Jedná se okrasné
jabloně, které jsou na jaře bohatě obsypány bílými květy a na podzim žlutými plody, které působí
nejen esteticky, ale také jako potrava pro ptactvo v zimní období.
Z plochy kolem autobusové zastávky, budou odstraněny tři stromy – Prunus serrulata ´Kanzan´,
které svým habitem a původem nepatří do přirozeného venkovského prostředí. Místo nich bude
vysazena skupina vyšších a nižších listnatých kvetoucích keřů, které budou dosahovat výšky
maximálně pěti metrů (z důvodu drátů elektrického napětí).
Nově vzniklé travnaté plochy, ale i travnaté plochy stávající budou udržovány pravidelným
sečením pomocí pořízeného traktoru.

3.5.

Výsledky projektu

Výsledkem realizace projektu bude výsadba, či přesazení 167 kusů stromů a keřů a realizace
nových a úprava stávajících travnatých ploch. Realizací projektu bude zásadním způsobem
obměněna, upravena, nebo revitalizována veškerá veřejná zeleň ve středu obce Čachotín. Díky
tomu dojde k výraznému zvýšení atraktivity centra obce vzájemným „sladěním“ vysazených
druhů stromů a jejich rozmístění a snížení rizika zranění či hmotné škody způsobené pádem
části, či celého stromu. Přínosy z realizace této aktivity projektu budou čerpány nejen
současnými obyvateli a návštěvníky obce Čachotín,ale i dalšími generacemi, které budou desítky
let po ukončení realizace projektu pozorovat dorůstání všech stromů a keřů v kompaktní park.
Realizace druhé aktivity projektu pomůže zajistit efektivní a profesionální údržbu stávajících
i nově vytvořených travních ploch, což přispěje k dlouhodobému udržení jejich vysoké estetické
úrovně.
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4. Rozpočet projektu
4.1.

Celkové výdaje (rozpočet) projektu

Celkové výdaje (rozpočet) projektu činí Kč 389.000,--, včetně DPH a mají následující strukturu:
Číslo
položky

Kód
položky

339

1.

Výše položky
v Kč
(vč. DPH)

Popis položky

240.000,--

Dodání osiva, dřevin; úprava stávajících a
příprava nových ploch pro založení
trávníku; výsadba dřevin a související
činnosti.

2.

340

120.000,--

Nákup 1 ks zahradního traktoru včetně
žacího ústrojí a koše pro úpravu
travnatých ploch.

3.

343

5.000,--

Zpracování projektové žádosti externím
subjektem.

4.

344

24.000,--

Zpracování technické dokumentace
parkových úprav externím subjektem.

Celkové výdaje
(vč. DPH)

4.2.

324.167,--

Celkové způsobilé výdaje projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu činí Kč 324.167,--, bez DPH. Celková částka způsobilých výdajů
má následující strukturu:
Číslo
Kód
položky položky
1.

339

2.

340

3.

343

4.

344

Celkové způsobilé
náklady (bez DPH)

Výše položky
v Kč (bez DPH)

Popis položky

Dodání osiva, dřevin; úprava stávajících a příprava
200.000,-- nových ploch pro založení trávníku; výsadba dřevin a
související činnosti.
Nákup 1 ks zahradního traktoru včetně žacího ústrojí
100.000,-a koše pro úpravu travnatých ploch.
4167,-- Zpracování projektové žádosti externím subjektem.
Zpracování technické dokumentace parkových úprav
20.000,-externím subjektem.
324.167,--
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4.3.

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace činí Kč 324.167,--, bez DPH. Celková
částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace má následující strukturu:
Číslo
Kód
Výše položky v Kč
položky položky (bez DPH)
1.

339

200.000,--

2.

340

100.000,--

3.

343

4167,--

4.

344

20.000,--

Celkové způsobilé
náklady (bez DPH)

4.4.

Popis položky
Dodání osiva, dřevin; úprava stávajících a příprava
nových ploch pro založení trávníku; výsadba dřevin a
související činnosti.
Nákup 1 ks zahradního traktoru včetně žacího ústrojí
a koše pro úpravu travnatých ploch.
Zpracování projektové žádosti externím subjektem.
Zpracování technické dokumentace parkových úprav
externím subjektem.

324.167,--

Nezpůsobilé výdaje projektu

Nezpůsobilé výdaje projektu jsou představovány DPH, neboť žadatel není plátcem této daně.
Nezpůsobilé výdaje projektu činí Kč 64.833,--.
Celková částka nezpůsobilých výdajů má následující strukturu:
Číslo
položky

1.

Kód
položky

339

Výše
položky v Kč

Popis položky

40.000,--

Dodání osiva, dřevin; úprava stávajících a
příprava nových ploch pro založení
trávníku; výsadba dřevin a související
činnosti.

2.

340

20.000,--

Nákup 1 ks zahradního traktoru včetně
žacího ústrojí a koše pro úpravu
travnatých ploch.

3.

343

833,--

Zpracování projektové žádosti externím
subjektem.

4.

344

4.000,--

Zpracování technické dokumentace
parkových úprav externím subjektem.

Celkové
náklady

nezpůsobilé

64.833,--
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5. Realizované projekty
V posledních 3 letech obec Čachotín realizovala díky poskytnutým dotacím následující investiční
akce:
Rok
poskytnutí
dotace
2009
2008
2007

Popis akce

Garant dotačního titulu

Oprava čekárny na zastávce MHD
II. etapa víceúčelového obecního domu
II. etapa víceúčelového obecního domu

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina

V následujícím roce obec neplánuje realizovat žádný projekt v rámci jiného dotačního titulu.
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