
ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Novostavba objektu depozitáře Číslo akce 5848 

Název příspěvkové 
organizace 

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3315 Činnosti muzeí a galerií  

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 6 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 3 443 

Návrh rozpočtu 2021 na akci  v tis. Kč 63 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 100 000 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Stávající depozitáře neúměrně zatěžují nosné konstrukce historické 
budovy zámku a jsou kapacitně nedostačující, takže nelze rozšiřovat 
sbírkový fond muzea.  

V rámci akce bude realizována výstavba nové budovy depozitáře v areálu 
zámku. Plochy pro zástavbu jsou určeny v místech bývalého zahradnictví 

mimo plochy památkově chráněného zámeckého parku. 
V letech 2019 byly vynaloženy prostředky ve výši 57 tis. Kč na zahájení 
projekčních prací. Projekční práce budou pokračovat do roku 2021 

a v roce 2022 bude probíhat výběr zhotovitele stavby. 
Začátek realizace stavby je plánován na rok 2023, ukončení realizace 

stavby pak v roce 2024. 
Výše celkových nákladů bude upřesněna zpracováním projektové 

dokumentace a položkového rozpočtu stavby. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 

 

2019 - 2024 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022:   1 437 tis. Kč 
V roce 2023: 30 000 tis. Kč 
V roce 2024: 65 000 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

  



 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny Číslo akce 5635 

Název příspěvkové 
organizace 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková 
organizace 

 

Paragraf 3314 Činnosti knihovnické 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 20 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 47 826 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč v tis. Kč 17 174 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 1 500 538 
 

1. Zákonná úprava: 

 

- 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Stavba spočívá ve vybudování sídla a provozního zázemí Moravskoslezské 
vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, která sídlí od roku 

1951 v provizorních podmínkách v najatých prostorách Nové radnice v 
Ostravě. 

V roce 2017 proběhlo posouzení projektové dokumentace tzv. „Černé 
kostky“ z roku 2006 v hodnotě 424 tis. Kč, na jehož základě bude 
provedena aktualizace této projektové dokumentace. 

V roce 2018 proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele a uzavření 
smlouvy na aktualizaci projektové dokumentace. Náklady spojené 

s administrací veřejné zakázky činily 115 tis. Kč. 
V roce 2019 byla vypracována a odsouhlasena studie stavby a byly 
zahájeny práce na dalších potřebných stupních projektové dokumentace 

v souladu se stavebním zákonem. Vynaložené náklady v roce 2019 činily 
2 665 tis. Kč. 

V roce 2020 byly vyhotoveny zaměření a průzkumy a dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR). 

Dokončení projektové dokumentace se předpokládá ve 3. čtvrtletí roku 
2021. 
Zahájení vlastní realizace stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2022 

a její dokončení pak v roce 2024. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/245 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo 
uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu 

„Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ se 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou – Ministerstvem 
kultury. Memorandum bylo uzavřeno dne 25. 4. 2018 a smluvní strany se 

v souladu s jeho obsahem budou na projektu podílet následovně: 
a) Ministerstvo kultury: 800 000 tis. Kč 

b) statutární město Ostrava: 150 000 tis. Kč 



5. Období realizace: 2017 - 2024 

 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 

pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 50 000 tis. Kč 
V roce 2023: 50 000 tis. Kč 

V roce 2024: 382 334 tis. Kč 

 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Pavilon L – stavební úpravy Číslo akce 5690 

Název příspěvkové 
organizace 

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3522 Ostatní nemocnice 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 15 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 197 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč v tis. Kč 115 000 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 188 400 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Pavilon L, bývalá interna, sloužil do r. 2015 pro interní obory. V září 2015 
byl zprovozněn nový interní pavilon N, který je s pavilonem L spojen 
spojovacím koridorem. V současnosti je provozována pouze část 

severního křídla pavilonu L (po stavebních úpravách provedených v letech 
2010 - 2011), a to: 

- v úrovni 1. PP – šatny personálu, 
- v úrovni 1. NP – ambulance plicního oddělení. 

 
Cílem akce jsou celkové vnitřní dispoziční a stavební úpravy budovy. 
V rámci akce proběhne kompletní výměna technického zařízení budovy – 

vody, kanalizace, elektroinstalace, případně vzduchotechniky 
a klimatizace pro „endosálky“ a výměna 2 stávajících evakuačních výtahů. 

Proběhne vestavba třetího výtahu za účelem výškového propojení úrovní 
starého pavilonu L a nového spojovacího koridoru (ve vazbě na pavilon 

N) pro vzájemnou komunikaci interních a neurologických oborů. 
 
Pavilon L je tvarem do písmene L rozdělený na dvě části. Předpokládaný 

cílový stav:  
1. Historická část z let 1900 - 1901 (východní křídlo) 

- 1. NP – neurologické ambulance a lůžková část (25 lůžek) 
- 2. NP – zázemí oddělení neurologie 
- 3. NP – geriatrické a doléčovací oddělení (26 lůžek) 

2. Novější křídlo – cca r. 1952 (severní část) 
- 1. PP a 1.NP dle dnešních dispozic 

- 2. NP – endoskopické centrum (3 sálky, dospávací pokoje - 5 lůžek) 
- 3. NP – administrativa, zázemí lékařských pokojů endoskopie 

 

V letech 2017 - 2019 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje 
3.787 tis. Kč. Realizace je plánovaná na léta 2021 - 2022. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 



4. Možnost 

spolufinancování: 

 

- 

5. Období realizace: 2017 - 2022 

 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

 

V r. 2022: 69 416 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

  



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce školního dvora  Číslo akce 4012 

Název příspěvkové 
organizace 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3121 Gymnázia 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 350 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 14 000 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 14 650 
 

1. Zákonná úprava: Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Součástí investiční akce rekonstrukce školního dvora Matičního gymnázia 
je zpracování studie a projektové dokumentace, která bude obsahovat 
komplexní výstupy pro naplnění předmětu veřejné zakázky (včetně 

položkového rozpočtu stavby) a následná vlastní realizace díla. V rámci 
rekonstrukce budou nejdříve odstraněny zbytky původního parkového 

inventáře, který je z velké části poškozen. Dále bude odborně provedena 
důkladná revitalizace stromů a keřů. Dojde k vybudování odvodňovacích 
drenáží v celém prostoru školního dvora a na většinu plochy dvora bude 

položena zámková nebo zatravňovací dlažba. Dojde rovněž ke zpevnění 
přístupové cesty, která má v případě požáru sloužit jako koridor pro vjezd 

požárních vozidel. Součástí rekonstrukce bude i dodávka nového 
mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, tribuna pro diváky, hřiště pro 

minigolf, pingpongové stoly s úpravou pro venkovní použití.  

V roce 2020 bylo příspěvkovou organizací za projektovou dokumentaci 
zaplaceno 300 tis. Kč z vlastních investičních prostředků. 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2020: 300 tis. Kč 

5. Období realizace: 2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 

pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 



 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy Číslo akce 4027 

Název příspěvkové 
organizace 

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, 
Český Těšín, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3121 Gymnázia 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 5 500 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 5 573 
 

1. Zákonná úprava: Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 
pozdějších předpisů 

2. Zdůvodnění akce – cíle 

akce: 

Předmětem akce je rekultivace dvorní části uzavřeného bloku zástavby 

s využitím pro Polské Gymnázium a Základní školu a Mateřskou školu 
s polským jazykem vyučovacím. Stavební úpravy ve dvorním traktu jsou 
vyvolány investiční akcí – Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, které 

zasahují i do dvorního prostoru. V rámci stavebních prací došlo 
k odstranění stávajících herních prvků pro děti včetně části zpevněných 

ploch ve dvoře. Stavba bude realizována na parcelách ve vlastnictví MSK 
a na parcelách ve vlastnictví města Český Těšín. 
 

3. Forma použití: Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci 
kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2019: 73 tis. Kč (zajištění studie 
stavby) 

 

5. Období realizace: 2019 - 2021 

 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 
v dalších letech: 

pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

 



 

 

 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Novostavba školních dílen a tělocvičny Číslo akce 4080 

Název příspěvkové 
organizace 

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3127 Střední školy  

Položka 6121 Budovy haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 2 500 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 2 639 

 
 

1. Zákonná úprava: 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

Cílem akce je zlepšit podmínky praktického vyučování i tělesné 

výchovy a opustit nevyhovující pracoviště, která jsou dosud 

provozována v areálu Bonatrans Group a.s. 

Předmětem akce je novostavba dílen a tělocvičny na ulici Vrchlického 
(poblíž hlavní budovy školy). Stavba má být realizována jako 

třípodlažní objekt, který bude obsahovat v prvním podlaží autodílnu, 
dílny CNC a soustruhu, dále multimediální učebnu a tělocvičnu vč. 

šaten a sociálního zázemí. V 2. NP objektu bude učebna strojních 

mechaniků, svařovny, PC učebna a šatny studentů. V posledním 
podlaží budou umístěny elektro dílny. Objekt bude opatřen 

bezbariérovým výtahem, v každém podlaží jsou navrženy prostory 
pro sklady, sociální zařízení, a zázemí pro učitele. Novostavba bude 

propojena se stávajícím objektem střední školy zastřešeným krčkem. 

V roce 2019 nechala organizace zpracovat studii. Předmětem 
navrhované akce je projekční příprava a zajištění stavebního povolení, 

a to v roce 2021. Celkové náklady na realizaci akce jsou dle studie 

stanoveny na 85.000 tis. Kč. 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti 

spolufinancování: 
 

Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2019: 139 tis. Kč 

5. Období realizace akce: 
 

2021 - 2023 



6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 

 

Název akce Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací 
plochy APN S3 

Číslo akce 4081 

 

Paragraf 2251 Letiště 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 1 431 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 1 800 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 133 231 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č 49/1997 Sb., o civilním letectví 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 

akce: 

Odbavovací plocha bude určena pro odbavení nákladových letadel 

v souvislosti s připravovanou výstavbou terminálů, a to pro letadla typu 
B777F a B767-300F. V rámci projektové dokumentace bude zpracován 
návrh na rozšíření stávající plochy APN S o novou plochu APN S3 tak, 

aby bylo pro výše uvedené typy letadel maximalizováno její využití, tzn., 
aby počet letadlových stání byl s ohledem na vymezenou disponibilní 

plochu co největší. Parametry stavby i náklady na její realizaci budou 
upřesněny v projektové dokumentaci. 
Dle předběžného propočtu projektanta provedeného v průběhu 

zpracování projektové dokumentace (5. část díla) činí celkové náklady 
na realizaci stavby cca 385.000 tis. Kč, tzn., že v roce 2023 budou 

výdaje na dokončení akce činit 277.178 tis. Kč. Z toho náklady na 
technický dozor stavebníka lze pak předpokládat ve výši cca 22.998 tis. 

Kč. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 2020 - 2023 

 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 130 000 tis. Kč 

 



7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Využití objektu v Bílé Číslo akce 5681 

Název příspěvkové 
organizace 

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 5 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 6 223 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 177 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 7 377 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Cílem akce je postupná rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacího 
a sportovního centra v Bílé tak, aby zařízení bylo schopno spolehlivě plnit 
účel, pro který bylo zřízeno, a to za splnění současných standardních 

provozních, hygienických a bezpečnostních podmínek. Rovněž je 
nezbytné docílit, aby budoucí provoz byl úsporný a zdroj vytápění objektu 

splňoval požadavky zákonných imisních limitů. 
V roce 2019 byl schválen stavební program, provedeno bylo zaměření 
stávajících budov a pozemků, v roce 2020 pak byla zpracována stavebně 

architektonická studie stavby.  
V rámci této studie byla v souladu s územně plánovací dokumentací 

a s požadavky CHKO Beskydy navržena rekonstrukce stávajících pavilónů 
A a B, ostatní pavilóny jsou určeny k demolici. Demolované objekty budou 
nahrazeny novostavbou zahrnující ubytovací, vzdělávací i společenské 

prostory. V areálu VSC Bílá byla ve studii navržena také novostavba 
sportovní haly. Dále byla stanovena etapizace stavebních úprav na 

jednotlivých objektech. Dle zpracované studie budou v následujících 
letech zpracovány další stupně projektové dokumentace a bude zajištěno 

povolení stavby. Předpokládané náklady na stavbu včetně vybavení 
a interiéru činí dle zpracované studie 282.500 tis. Kč. 
V roce 2019 byla provedena realizace stavebních úprav zahrnujících 

zřízení chybějících sociálních zařízení v předsíních, vždy u jednoho 
z pokojů na každém patře objektu A. Na realizaci těchto stavebních úprav 

byla organizaci poskytnuta účelová dotace. V uplynulém období bylo na 
akci proinvestováno 977 tis. Kč. 

 



3. Forma použití: Výdaj kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 2019–2021 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu  

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 
v Opavě 

Číslo akce 5730 

Název příspěvkové 
organizace 

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 10 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 407 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 62 571 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 180 326 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, 
příspěvková organizace (ZŠ), řeší dlouhodobě otázku nevyhovujících 

prostor této školy. Stávající blok vzájemně propojených budov na ulici 
Havlíčkova a Lepařova je pro tuto školu prostorově nedostatečný 

a stavebně nevyhovující. Jedná se o budovy původně určené k bydlení. 
ZŠ zajišťuje výuku zrakově postižených žáků a žáků s vadami řeči. 
Poskytuje specializovanou péči i dětem s kombinovanými vadami, 

poruchami pozornosti, případně sociálním znevýhodněním. Součástí školy 
je speciální pedagogické centrum, družina, jídelna s celodenním 

provozem a internát. 
Cílem akce bude celková rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 

v Opavě. Jedná se o klasickou školní budovu, která je pro potřeby ZŠ 
daleko vhodnější. V rámci akce bude provedena celková rekonstrukce 
budovy, vč. přístaveb výtahu a evakuačního schodiště. V doposud 

nevyužitém podkroví bude provedena vestavba internátu a speciálního 
pedagogického centra. Rekonstruován bude současně společný dvůr se 

sousedním gymnáziem, v kterém bude řešeno společné parkování 
a v navazující investici také společná sportoviště. 
V letech 2017–2019 byly vynaloženy prostředky kraje a příspěvkové 

organizace ve výši 1 920 tis. Kč na zajištění projektové přípravy stavby. 
Začátek realizace stavby je plánován na druhou polovinu roku 2021, 

dokončení stavby lze předpokládat v roce 2022. 
Výše celkových nákladů bude zpřesňována po realizaci zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2017: 5 tis. Kč (zajištění studie) 

5. Období realizace: 2017 - 2022 



 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

 

V r. 2022: 113 428 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 

pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí Číslo akce 5868 

Název příspěvkové 
organizace 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

 

Paragraf 3122 Střední odborné školy 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 5 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 000 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 1 451 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 3 451 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

V rámci rekonstrukce sportovní haly, která byla uvedena do provozu 
v roce 1990, bude proveden nový střešní plášť včetně zateplení, 
rekonstrukce vnitřní elektroinstalace včetně výměny osvětlení haly 

a úpravy hlavních rozvaděčů.  
V rámci přístavby a souvisejících dispozičních změn přilehlých stávajících 

prostor bude doplněno zázemí, které v současné době sportovní hala 
postrádá. Jsou to především šatny, sprchy a sociální zařízení (včetně 
bezbariérového WC), kabinety, nářaďovny, klubovna a posilovna, vstupní 

část a tribuna. Upraveny budou rovněž venkovní přístupy a příjezdy k hale 
včetně nezbytných rekonstrukcí venkovních inženýrských sítí a budou 

vybudována parkovací místa. 
Prostředky schválené na rok 2020 budou čerpány na zpracování 
projektové dokumentace a zajištění potřebných správních rozhodnutí. 

V roce 2021 je uvažováno se zpracováním dokumentace pro provádění 
stavby, veřejnou zakázkou na zhotovitele a zahájením výstavby.  

Finanční prostředky na samotnou realizaci stavby jsou vyčísleny 
v předpokládané výši 59.549 tis. Kč. 

 

3. Forma použití: 

 

Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 

 

2020–2022 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 



7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Sportovní areál na ul. Komenského, Opava Číslo akce 5879 

Název příspěvkové 
organizace 

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3121 Gymnázia 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 493 

Návrh rozpočtu 2021 na akci  v tis. Kč 5 500 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 31 090 
 

1. Zákonná úprava: Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 
pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

V rámci připravované akce „Rekonstrukce ZŠ Praskova“ dojde ke zrušení 
stávajícího betonového hřiště z důvodu výstavby parkovací plochy pro 

objekty ZŠ Praskova a Mendelova gymnázia. Na základě této skutečnosti 
řeší akce komplexní využití dvorní části Mendelova gymnázia Opava pro 

účely sportovních aktivit studentů školy v rámci výuky. Cílem akce je 
realizace multifunkčních hřišť pro různé venkovní sporty a aktivity. 

Sportovní areál bude řešen komplexně v souladu se sousedními 
sportovními objekty (krytý bazén, sportovní hala) tak, aby bylo možné 
jejich vzájemné propojení. Celkové náklady akce zahrnují náklady na 

studii, projektovou dokumentaci, technický dozor stavebníka a realizaci 
akce. V předchozích letech byly na přípravu akce vynaloženy finanční 

prostředky z rozpočtu kraje ve výši 97 tis. Kč. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 2018 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 25 000 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 

pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

 

 

 



 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní 
akademie pro ZUŠ Orlová 

Číslo akce 5915 

Název příspěvkové 
organizace 

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3231 Základní umělecké školy 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 500 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 1 000 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 1 319 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 2 319 
 

1. Zákonná úprava: Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace potřebné pro 
povolení a realizaci stavby – stavebních úprav nevyužité budovy 

Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvkové organizace, a to pro 
potřeby Základní umělecké školy J. R. Míši a částečně také pro potřeby 
Pedagogické psychologické poradny, Karviná. 

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová sídlí a provozuje svou činnost 
v budově na ulici Slezská 1100 v Orlové–Porubě. Tato budova není plně 

využívána a je po stránce stavebně technické nevyhovující, a to s ohledem 
na její energetickou náročnost, stav všech vnitřních instalací a povrchů 
ale i technického vybavení. 

V rámci optimalizace využití budov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 
na území města Orlové bylo proto rozhodnuto o přestěhování předmětné 

základní umělecké školy do nevyužitých prostor objektů ve správě 
Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvkové organizace, 

nacházejících se v centru města Orlová, na ulici Masarykova třída 1313, 
735 14 Orlová–Lutyně. 
Celkové náklady na akci se předpokládají ve výši 91.000 tis. Kč (v roce 

2022: 44.000 tis. Kč a v roce 2023: 44.681 tis. Kč). 

 

3. Forma použití: 

 

Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 

 

2019 - 2023 



6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

  



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce střechy tělocvičny  Číslo akce 5945 

Název příspěvkové 
organizace 

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, 
Na Vizině 28, příspěvková organizace 

 

Paragraf 3133 Dětské domovy 

Položka 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 176 

Návrh rozpočtu 2021 na akci  v tis. Kč 5 960 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 6 136 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Příspěvková organizace zadala zpracování kompletní projektové 
dokumentace rekonstrukce zastřešení tělocvičny včetně veškerých 
povolení pro následnou realizaci akce. V roce 2020 byla zpracována 

projektová dokumentace, ze které vyplynuly náklady na realizaci v částce 
5 810 tis. Kč. Další předpokládaný výdaj je na výkon technického dozoru 
stavebníka v částce 150 tis. Kč. 

 
Střešní konstrukce je z roku 1971 a dosud neprošla žádnou větší 

opravou. Nosné prvky již nevyhovují normovým požadavkům.  
 

Realizací akce dojde k odlehčení stávající střešní konstrukce. Vytvořením 
konstrukce pro odlehčení střechy dojde k navýšení objektu o 2,0 m. 
Budova si však zachová tvar kvádru. Navýšení bude provedeno pomocí 

dřevěného vazníku. Po obvodu bude provedeno zateplení nově navýšené 
části kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS tl.160 mm 

a fasádou ve stejném odstínu jako původní řešení. Bude provedeno 
opětovné doplnění původní skladby střešního pláště (tepelná izolace na 

bázi minerální vlny + hydroizolace, SBS modifikované asfaltové pásy + 
zateplení). 
 

Cílem akce je zamezení vzniku havarijní situace a zajištění bezpečnosti 
a provozuschopnosti objektu tělocvičny. 

 

3. Forma použití: Účelový investiční příspěvek do fondu příspěvkové organizaci kraje 

 

4. Možnost 
spolufinancování: 

- 

5. Období realizace: 2019 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 



 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 

na udržitelnost projektu 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce budovy a spojovací chodby 
Máchova 

Číslo akce 5758 

Název příspěvkové 
organizace 

Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín 

 

Paragraf 4350 Domovy pro seniory 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 3 500 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 3 628 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 30 452 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 160 080 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Předmětem této investiční akce je zpracování projektové dokumentace, 
a vlastní realizace komplexní rekonstrukce budovy na ulici Máchova, 

demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy a dále novostavba nové 
budovy pro poskytování sociální péče v místě spojovacího traktu. Budova 

je zastaralá, není vhodná pro pobyt imobilních uživatelů a již neodpovídá 
současným trendům pro pobyt seniorů z pohledu humanizace domovů 
pro seniory s dostupnými prvky komunitního bydlení. 

 
Financování projektu bylo schváleno zastupitelstvem kraje 
dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/520. 

 
V roce 2018 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele projektové 

dokumentace a v roce 2019 byly zahájeny projekční práce 
s předpokládaným dokončením ve 4. čtvrtletí roku 2020. V předchozích 
letech byly vyčerpány finanční prostředky v hodnotě 302 tis. Kč 

na zaměření a průzkumy.  Následně proběhne veřejná zakázka na výběr 
zhotovitele stavby. Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2021 

její dokončení pak v roce 2023. 
 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnost 
spolufinancování: 

Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické 
základny sociálních služeb“ 37.793,6 tis. Kč 

 

5. Období realizace: 

 

2018 - 2023 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

 

V r. 2022: 100 000 tis. Kč 
V r. 2023: 25 698 tis. Kč 



7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem Kopřivnice 

Číslo akce 5737 

 

Paragraf 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 
režimem 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  
 

 

Schválený rozpočet na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 25 000 

Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 6 416 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč v tis. Kč 194 000 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 366 740 
 

1. Zákonná úprava: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

2. Zdůvodnění akce – cíle 
akce: 

Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace, získání 
pravomocného stavebního povolení a následná výstavba domova pro 
seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici, včetně přilehlého 

zázemí (zahrady a parkovacích míst).  
Původní kapacita 60 lůžek, z toho cca 20 lůžek pro službu Domov pro 

seniory a cca 40 lůžek pro službu Domov se zvláštním režimem byla na 
základě studie stavby dokončené v červnu 2018 navýšena na celkovou 
kapacitu 84 lůžek, a to 32 lůžek pro službu Domova pro seniory a 52 lůžek 

pro služby Domova se zvláštním režimem. 
 

Objekt bude sloužit potřebám cílových skupin, k nimž se řadí osoby ve 
3. a 4. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Veškeré prostory 

pro uživatele služeb budou bezbariérové, včetně přístupu do venkovního 
prostoru. Důraz bude kladen na oddělení prostor jednotlivých druhů 
služeb, tzn. domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Ty by 

měly tvořit uzavřené celky, zejména s ohledem na bezpečný pohyb osob, 
které jsou dezorientované. 

 
V roce 2018 byly na akci (na studii a administrátora veřejné zakázky na 
zpracování projektové dokumentace) vynaloženy finanční prostředky ve 

výši 324 tis. Kč 
V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby. Náklady na provedení stavby byly projektem vyčísleny 
na 357 mil Kč. Další předpokládaný výdaj je na výkon technického dozoru 

stavebníka a administrátora veřejné zakázky v částce 3 mil. Kč. 

 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnost 

spolufinancování: 

 

Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické 

základny sociálních služeb“ 65.000 tis. Kč 

5. Období realizace: 2018 - 2022 



6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

 

V r. 2022: 166 000 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

Od roku 2023 6.000 tis. Kč/rok na financování oprávněné provozní ztráty 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, 
Frýdek - Místek 

Číslo akce 3405 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 5137 

6121 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

Budovy, haly a stavby 

40 

68 750 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 500 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 745 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 68 790 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 71 601 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

Realizací stavby dojde ke zklidnění dopravy v okolí dětského domova 

a Střední odborné školy, Frýdek-Místek. Jedná se o prodloužení přeložky 

silnice III/4848 (v rámci akce R48 Frýdek-Místek, obchvat) s napojením 
na stávající silnici v místě provozního staničení km 2,343. Návrh 

přeložky silnice III/4848 a souvisejících objektů vychází z platného 
územního plánu města Frýdek-Místek a související dokumentace 

stavebního objektu „SO 107 Přeložka silnice III/4848“ v rámci stavby 
„R48, Frýdek-Místek, obchvat“. Podmínkou pro realizaci stavby je 

vybudování obchvatu města Frýdku-Místku a zejména části přeložky 

silnice III/4848 v rámci tohoto obchvatu.  
 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 
dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/710. 

 

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 66 tis. Kč. 
 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti 
spolufinancování: 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 
 

5. Období realizace akce: 
 

2018 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

- 

 
 
 



 
 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice 
– Polanka nad Odrou – Stará Bělá 

Číslo akce 3409 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 5137 

6121 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

Budovy, haly a stavby 

7 

82 293 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 82 300 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 82 423 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 
 

Důvodem realizace projektu je nevyhovující současný stavebně 

technický stav silnice II/478. Předmětem projektu je rekonstrukce 
a modernizace silnice II/478 při zachování současného směrového, 

výškového a šířkového uspořádání v celkové délce 9 620 m. Součástí 

rekonstrukce komunikace bude i rekonstrukce sedmi propustků a čtyř 
mostních objektů. Rekonstrukce komunikace spočívá v zesílení 

únosnosti realizací recyklace za studena a následnou obnovou 
krytových vrstev. U mostů se jedná o běžnou rekonstrukci za ponechání 

jejich nosných konstrukcí.  

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/710. 
 

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 123 tis. Kč. 
 

3. Forma použití: 

 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  

spolufinancování: 
 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2018 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

- 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava 
průtah II. 

Číslo akce 3430 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 5137 

6121 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

Budovy, haly a stavby 

30 

49 907 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 129 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 49 937 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 50 066 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 
- 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

 

Stavbou bude provedena rekonstrukce silnice II/475. Silnice má profil 

dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou 

vozovky 10,5 – 12,0m. Délka opravovaného úseku silnice je 3,00 km. 
Začátek úpravy se nachází za křižovatkou s MK ul. 9. května. Konec 

úpravy se nachází mezi autobusovými zastávkami „Stonava, sídliště 
Hořany“. Cílem projektu je zlepšení stavu sítě silnic II. a III. třídy a 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu na rekonstruovaném úseku. 
 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821. 
 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  

spolufinancování: 
 

Integrovaný regionální operační program (výzva ITI) - 90 % 

způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 
 

2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní 
Albrechtice 

Číslo akce 3429 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 25 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 20 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 73 000 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 123 000 

 

1. Zákonná úprava: 
 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající sil. II/462 v úseku mezi 
Jelenicemi a Lesními Albrechticemi včetně úpravy směrového 

a výškového vedení, odvodnění a napojení sjezdů a komunikací. 

Začátek stavby je v místě napojení na již realizovanou úpravu sil. II/462 
u Jelenic v rámci programu ROP (stavba „Silnice II/462 Větřkovice – 

Jelenice, obchvat“). Konec úseku je v místě napojení na sil. I/57 
v Lesních Albrechticích, kde se přeloží stávající křižovatka z důvodu 

nevhodného napojení do nové polohy (dojde k jejímu napřímení). Toto 
nevhodné napojení si vyžaduje bezpodmínečnou realizaci uvedené 

stavby. 

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 14. 12. 2018 usnesením č. 10/1093 a o navýšení profinancování 
a kofinancování dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1422.  

 

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 47 tis. Kč. 
 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2019 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 49 933 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 
přes vodní tok Odra 

Číslo akce 3482 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 5169 

6121 

Nákup ostatních služeb 

Budovy, haly a stavby 

20 

69 980 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 67 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 70 000 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 131 500 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

Vzhledem k technickému stavu konstrukce řeší tento projekt 

rekonstrukci mostního svršku, obnovu protikorozní ochrany nosné 

konstrukce a sanaci spodní stavby u mostů ev. č. 479-004 přes vodní 
tok Odra v Ostravě. 

Cílem této rekonstrukce je odstranit stávající závady a opravit most, aby 
mohl bezproblémově plnit svoji úlohu i v následujících letech bez dalších 

dodatečných zásahů. 
 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821 a usnesením č. 16/1927 ze dne 
4. 6. 2020 rozhodlo o jeho navýšení. 

 
3. Forma použití: 

 

Výdaj kraje 

4. Možnosti 
spolufinancování: 

 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2020 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

V roce 2022: 61 433 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek Číslo akce 3484 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 5169 
6121 

Nákup ostatních služeb 
Budovy, haly a stavby 

20 
30 080 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 66 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 30 100 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 165 600 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Jedná se o modernizaci silnice II/473 procházející obcí Václavovice 
a městem Šenov u Ostravy, včetně silničních propustků v provozním 

staničení km 11,65 a km 16,55. Stávající komunikace je v nevyhovujícím 
stavu vzhledem ke zvýšené intenzitě těžkých nákladních vozidel. 

V rámci rekonstrukce dojde i na výstavbu autobusových zálivů, rozšíření 

stávajících chodníků a k opatření proti regulaci rychlosti pomocí 
vychýlení jízdního pruhu a umístění zvýšeného ostrůvku.  

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821 a o navýšení profinancování 
a kofinancování dne 4. 6. 2020 usnesením č. 16/1927.  

 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

 

Integrovaný regionální operační program (výzva ITI) - 90 % 
způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 
 

2020 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

V roce 2022: 105 434 tis. Kč 
V roce 2023:   30 000 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

- 

  



 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Energetické úspory SSMSK – středisko Frýdek-Místek Číslo akce 3455 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 19 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 15 328 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 15 328 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Předmětem projektu bude provedení zateplení obvodového pláště 
budovy garáží a dílny, výměna otvorových výplní, úprava a zateplení 

střešní konstrukce. Součástí stavebních prací bude také nové odvodnění 
střech, rekonstrukce vytápění, rozvodů kanalizace, vody, 

elektroinstalace a osvětlení. 

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. 
 

Do konce roku 2019 nebyly na přípravu projektu čerpány žádné finanční 
prostředky. 

 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

 

Operační program Životní prostředí – 45 % způsobilých výdajů  

5. Období realizace akce: 
 

2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Energetické úspory SSMSK – CM Odry Číslo akce 3454 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 14 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 12 347 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 12 347 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Předmětem projektu bude opláštění stěn novými sendvičovými panely, 
výměna otvorových výplní, úprava a zateplení střešní konstrukce. 

Součástí stavebních prací bude také rekonstrukce vytápění, 
elektroinstalace a osvětlení. 

 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 
dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. 

 
Do konce roku 2019 nebyly na přípravu projektu čerpány žádné finanční 

prostředky. 
 

3. Forma použití: 

 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  

spolufinancování: 
 

Operační program Životní prostředí – 40 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 
s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 
 

- 

 

 

 

 

 



 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov Číslo akce 3453 

 

Paragraf 2212 Silnice  

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 16 000 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 13 267 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 13 267 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Předmětem projektu bude demontáž obvodového pláště, podhledu 
a střešní krytiny. Následovat bude osazení novými sendvičovými 

panely, novými okny a sekčními vraty. Součástí stavebních prací bude 
také výměna střešní krytiny a rekonstrukce elektroinstalace včetně 

osvětlení. 

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. 
 

Do konce roku 2019 nebyly na přípravu projektu čerpány žádné finanční 
prostředky. 

 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

 

Operační program Životní prostředí – 40 % způsobilých výdajů  

5. Období realizace akce: 
 

2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 
 

- 

 

 



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II Číslo akce 3236 

 

Paragraf 3315 Činnosti muzeí a galerií  

Položka 5171 
6121 

Opravy a udržování 
Budovy, haly a stavby 

128 
290 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 418 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 19 120 

 

1. Zákonná úprava: 
 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 
 

Objekt zámku Nová Horka byl užíván do ledna 2016 příspěvkovou 

organizací kraje Zámek Nová Horka, která po ukončení transformace 
pobytových zařízení objekt opustila. V přízemí objektu vznikne po 

realizace projektu Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost nová 
pobočka a expozice Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, která 

bude přístupná široké veřejnosti.  

 
Předmětem projektu Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II je 

zpřístupnění 1. patra zámku, vybudování nových muzejních expozic, ve 
kterých budou prezentovány jednotlivé podsbírky a fondy. V rámci 

projektu dojde k rekonstrukci a technologické přípravě 1. patra 
objektu, restaurování části muzejních sbírek, instalaci expozic a 

parkovým úpravám. 

 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování v částce 

40.000 tis. Kč dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/567. 
 

Do roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 324 tis. Kč. 

 
 Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnosti 
spolufinancování: 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2017 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 18 378 tis. Kč  

 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

V letech 2023 - 2027: 2.500 tis. Kč/rok 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním 
v Suchdolu nad Odrou 

Číslo akce 3371 

 

Paragraf 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 

se zvláštním režimem 

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 35 633 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 344 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 20 243 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 50 000 

 

1. Zákonná úprava: 
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Cílem projektu je zkvalitnění života lidí s postižením, a to vytvořením 
domova pro osoby se zdravotním postižením rekonstrukcí objektu 

v majetku Moravskoslezského kraje v Suchdolu nad Odrou.  

Realizací projektu dojde k vytvoření nové služby domova pro osoby se 
zdravotním postižením pro 12 osob s duševním onemocněním. 

Poskytovatelem služby bude organizace Domov NaNovo, příspěvková 
organizace. Hlavním přínosem projektu je jeho návaznost na probíhající 

reformu psychiatrické péče a možnost nabídnout lidem s chronickým 

duševním onemocněním život v komunitě. 

Zahájení přípravy, realizace a profinancování a kofinancování a náklady 

na udržitelnost projektu byly schváleny zastupitelstvem kraje dne 
22 9. 2016 usnesením č. 21/2254 a usnesením č. 8/852 ze dne 

14. 6. 2018 bylo rozhodlo o zvýšení profinancování a kofinancování 

projektu. 

Do konce roku 2019 bylo v rámci přípravy vyčerpáno 1.285 tis. Kč. 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 
 

2017 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 28 128 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

V letech 2023 - 2027: 403,80 tis. Kč/rok 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika 
budovy G 

Číslo akce 3472 

 

Paragraf 6172 Činnost regionální správy  

Položka 6121 

6122 

Budovy, haly a stavby 

Stroje, přístroje a zařízení 

214 

400 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 2 500 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 1 126 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 614 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 1 740 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 
 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

 

Z důvodu optimalizace hospodaření s energiemi budou v objektech 

krajského úřadu umístěny na střechách budovy G panely 

fotovoltaického systému s předpokládaným výkonem cca 30 kWp. 
Elektrická energie bude vyrobena pouze pro energetické potřeby této 

budovy a bude 100% využita na její provoz. V případě, že energetická 
spotřeba budovy G úřadu bude nižší než dodávaný výkon FVS, bude 

tento přebytkový rozdíl převeden a využit pro spotřebu jiných budov 

krajského úřadu. 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 

dne 12. 12. 2019 usnesením č. 14/1696. 

3. Forma použití: Výdaj kraje 

4. Možnosti  

spolufinancování: 

 

Operační program Životní prostředí – 60 % způsobilých výdajů  

5. Období realizace akce: 2020 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

V provozní fázi projekt nevyžaduje dodatečné financování, naopak 

přináší úsporu nákladů za spotřebu elektrické energie. 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny Číslo akce 3402 

 

Paragraf 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 

se zvláštním režimem 

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby   

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 80 500 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 1 340 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 100 784 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 230 000 

 

1. Zákonná úprava:  
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

 

Projekt zahrnuje demolici dvou stávajících pavilonů Domova Březiny 

(P2 a P3) a spojovací chodby a následnou realizaci novostavby čtyř 
nových pavilonů pro poskytování sociální služby se zvláštním režimem, 
a to převážně formou komunitního způsobu bydlení. Nové objekty 

budou splňovat parametry pro „pasivní domy“, a to jak svým stavebním 
řešením, tak i technologickým vybavením. V letech 2018 - 2019 

proběhlo zpracování projektové dokumentace stavby. 

Projekt byl v roce 2020 předložen do 146. výzvy Operačního programu 

Životního prostředí, prioritní osy 5.2 Dosáhnout vysokého 
energetického standardu nových veřejných budov. V roce 2020 bylo 
taktéž zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, 

s předpokládaným zahájením realizace na počátku roku 2021. 

Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a náklady na 
udržitelnost projektu byly schváleny zastupitelstvem kraje 

dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/974 a usnesením č. 17/2060 ze dne 

3. 9. 2020 rozhodlo o zvýšení profinancování a kofinancování projektu. 

Do roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 2.335 tis. Kč.  

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

Operační program Životní prostředí – max. 50 000 tis. Kč 

5. Období realizace akce: 

 

2019 - 2023 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V roce 2022: 63 000 tis. Kč 

V roce 2023: 62 541 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

- 

  



ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu 
E a F Domova Březiny 

Číslo akce 3425 

 

Paragraf 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 

se zvláštním režimem 

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby   

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 29 150 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 39 750 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 66 000 

 
 

1. Zákonná úprava:  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 
 

Projekt architektonicky navazuje na návrh sousední novostavby čtyř 
pavilónů projektu „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“ a bude 
přispívat k energeticky úspornějšímu provozu domova.  V rámci fyzické 

realizace má být provedena rekonstrukce dvou pavilónů s kapacitou 64 
uživatelů.  

Projekt získal podporu z Operačního programu Životní prostředí. Dne 
11. 7. 2019 byla vydána registrace rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 

výši 4.016 tis. Kč. 

Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a náklady na 
udržitelnost projektu byly schváleny zastupitelstvem kraje 

dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/974 a usnesením č. 10/1094 ze dne 
13. 12. 2018 a č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o zvýšení 

profinancování a kofinancování projektu. 

V roce 2020 bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, 
s předpokládaným zahájením realizace na počátku roku 2021. 

Do roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 480 tis. Kč.  

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  

spolufinancování: 
 

Operační program Životní prostředí  

5. Období realizace akce: 
 

2019 - 2022 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 
 

V roce 2022: 25 770 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

- 



s realizací akce 

v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORJ 7 Odbor investiční a majetkový 
 

Název akce Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, 
p. o. 

Číslo akce 3372 

 

Paragraf 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy 

se zvláštním režimem 

 

Položka 6121 Budovy, haly a stavby  

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 26 600 

Upravený rozpočet 2020 k 12. 10. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 898 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 20 258 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 39 000 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

2. Zdůvodnění akce 

- cíle akce: 

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit život lidem s chronickým duševním 

onemocněním prostřednictvím vytvoření sociální služby domov pro 

osoby se zdravotním postižením v Krnově s kapacitou 11 osob. Hlavním 
přínosem je návaznost projektu na probíhající reformu psychiatrické 

péče a aktuální potřeba sociální služby pro tuto cílovou skupinu 
v regionu. V rámci projektu budou vybudovány tři nové objekty. 

Poskytovatelem sociální služby bude organizace Harmonie, příspěvková 

organizace. 

Zahájení přípravy, realizace a profinancování a kofinancování a náklady 

na udržitelnost projektu byly schváleny zastupitelstvem kraje 
dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2254 a usnesením č. 8/852 ze dne 

14. 6. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o zvýšení profinancování 

a kofinancování. 

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu čerpáno 903 tis. Kč.  

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti  
spolufinancování: 

Integrovaný regionální operační program - 90 % způsobilých výdajů 

5. Období realizace akce: 

 

2017 - 2022 
 

6. Vyvolaná potřeba 

zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 

V r. 2022: 16 941 tis. Kč 

7. Vyvolaná potřeba 
zvýšených provozních 

výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

V letech 2023 - 2027: 1 416 tis. Kč/rok 



ORJ 14 Odbor evropských projektů 
 

Název akce Chráněné bydlení organizace Sagapo II. Číslo akce 3415 

 

Paragraf 4354 Chráněné bydlení  

Položka 5137 
6121 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
Budovy, haly a stavby 

275 
1 363 

 

Schválený rozpočet 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 0 

Upravený rozpočet 2020 k 30. 9. 2020 na stejnou (obdobnou) akci v tis. Kč 13 

Návrh rozpočtu 2021 na akci v tis. Kč 1 638 

Celkové výdaje na akci v tis. Kč 4 586 

 

 
1. Zákonná úprava: 

 
- 

2. Zdůvodnění akce 
- cíle akce: 

Organizace Sagapo prochází procesem transformace, který souvisí s 
realizací několika investičních projektů, které povedou ke zvýšení kvality 

poskytovaných služeb a ubytovacích podmínek uživatelů původních 
služeb organizace Sagapo. 

Cílem projektu je vybudování chráněného bydlení – skupinové 

domácnosti pro 3 osoby s mentálním postižením v Bruntále. 
 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu 
dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1127. 

 
Do konce roku 2019 bylo v rámci projektu vyčerpáno 2 935 tis. Kč. 

 

3. Forma použití: 
 

Výdaj kraje 

4. Možnosti 
spolufinancování: 

 

Integrovaný regionální operační program – 90 % způsobilých výdajů 
  

5. Období realizace akce: 
 

2018 - 2021 

6. Vyvolaná potřeba 
zdrojů v dalších letech: 
pozn.: u víceletých akcí 
 

- 

7. Vyvolaná potřeba 

zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti 

s realizací akce 
v dalších letech: 
pozn.: např. výdaje 
na udržitelnost projektu 

 

V letech 2022 - 2026: 260 tis. Kč/rok 

  



 

 

Popis k projektu:Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. Etapa 

 

Řešeným územím je koridor silnice II/477 a II/647 na území obce Ostrava. Silnice II/477 je 

řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/479 ul. Těšínská po mostní objekt ev .č. 477-005. 

Silnice II/647 je řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/470 ul. Orlovská po MK ul. 

Odlehlá. 

 

Popis k projektu : Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské 

 

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace silnice II/445 v úseku km 17, 177 - 

21,842, tj. v celkové délce 4,655 km. Je navržena recycklace za studena na místě a nový 

dvouvrstvý kryt. Součástí navrhovaného řešení je také rekonstrukce propustků a mostu. Délka 

stavebních prací se předpokládá na 6 měsíců.  Cílem je zkvalitnění a modernizace 

komunikace, zlepšení dopravního propojení, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. 

Cílovou skupinou jsou všichni účastníci silničního provozu. 

 

Popis k projektu Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična)

 
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti tělocvičny Střední školy služeb a podnikání, 

Ostrava - Poruba, příspěvková organizace. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na 

dvou žádostech. V rámci části projektu 5.1a budou provedeny stavební úpravy spojené se 

zateplením objektu, výměnou otvorových výplní (včetně instalace stínící techniky). V části 

5.1b je řešena instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním 

tepla. 

 

 Popis k projektu Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Střední odborné školy dopravy a 

cestovního ruchu, Krnov, p.o.. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na dvou žádostech. 

V rámci části projektu 5.1a budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu, 

výměnou otvorových výplní, rekonstrukce otopné soustavy. V části 5.1b je řešena instalace 

vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním tepla a instalace 

fotovoltaického systému. 

 

Popis k projektu Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava 

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti Základní školy speciální, Slezská Ostrava,  

příspěvková organizace. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na dvou žádostech. 

V rámci části projektu 5.1a budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu,  

výměnou otvorových výplní (včetně instalace stínící techniky).  

V části 5.1b je řešena instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným  

získáváním tepla. 

  



Popis k projektu Energetické úspory v ZŠ Čkalovova 

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu školy, jídelny a tělocvičny (vč. krčku) 

ZŠ Čkalovova 942, Ostrava-Poruba, p.o. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na 2 žádostech.  

V rámci části projektu 5.1a budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu,  

výměnou otvorových výplní (včetně instalace stínící techniky). V části 5.1b je řešena instalace 

vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním tepla a instalace 

 fotovoltaického systému.  
Popis k projektu Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, který provozuje Dětský domov Úsměv  

a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace.  

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu,  

výměnou otvorových výplní (včetně instalace stínící techniky),  

rekonstrukcí otopné soustavy včetně výměny zdroje. 

  
Popis k projektu Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Základní umělecké školy Leoše Janáčka 

 v Havířově. Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na 2 žádostech. V rámci části projektu 

 5.1a budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu,  

výměnou otvorových výplní (včetně instalace stínící techniky).  

V části 5.1b je řešena instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním 

 tepla a instalace fotovoltaického systému. 
  
Popis k projektu Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů Střední zdravotnické školy 

 a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvková organizace.  

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu,  

výměnou otvorových výplní. 
  
Popis k projektu Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice 

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Základní umělecké školy Klimkovice.  

Jedná se o komplexní projekt kombinovaný na 2 žádostech. V rámci části projektu 5.1a budou  

provedeny stavební úpravy spojené se zateplením objektu, výměnou otvorových výplní  

(včetně instalace stínící techniky). V části 5.1b je řešena instalace vzduchotechniky pro zajištění  

větrání učeben se zpětným získáváním tepla a instalace fotovoltaického systému.  

Popis k projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín 

 

Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu 

a novým rizikům. Jedná se o novou výstavbu objektu správy a výjezdového stanoviště pro dvě  

posádky rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci v městě Nový Jičín.  

Popis k projektu Souvislé opravy Pražmo – Krásná 

 

Je navržena recycklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt.  

Součástí navrhovaného řešení je také rekonstrukce propustků a mostu. .   

Cílem je zkvalitnění a modernizace komunikace, zlepšení dopravního propojení,  

zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Cílovou skupinou jsou všichni účastníci silničního provozu.  
 


