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PROJEKTY OBCE 

 

I. Řešení kanalizace v obci 

I.A. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů  

Evidenční list projektu č.: I.A.1 
Název projektu Vybudování kanalizace  

Popis projektu Vybudování kanalizace, odkanalizování obce pro cca 540 
obyvatel obce, cca 1100 EO. Jedná se o cca 8.400m kanalizace. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 80.000.000,- 

Dokumentace Je zpracovaná PD včetně SP. V září bude podána žádost do SFŽP 
a Fondu vodního hospodářství ÚK. 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající;  
Fond vodního hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, 
maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je poskytována 
v režimu „de minimis“. 

 

     I.B. Realizovat výběrové řízení na dodavatele 

Evidenční list projektu č.: I.B.1 
Název projektu Výběrové řízení na zhotovitele 

Popis projektu Zajištění zhotovitele na vybudování kanalizace v obci.  

Umístění projektu Obec Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 80.000,- 

Dokumentace Není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

     I.C. Řešit způsob financování připojení občanů 

Evidenční list projektu č.: I.C.1 
Název projektu Řešení způsobu financování připojení občanů 

Popis projektu Zajištění připojení občanů k vybudované kanalizační síti  
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Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 500.000,- 

Dokumentace Záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2018 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající – 
tento záměr pouze dle podmínek aktuální výzvy;  Fond vodního 
hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, maximálně však 
do 200.000,- EUR – dotace je poskytována v režimu „de 
minimis“ – tento záměr pouze dle podmínek aktuální výzvy. 

 

II. Řešení vodní plochy – Nový svět 

II.A. Zpracovat projektovou dokumentaci 

Evidenční list projektu č.: II.A.1 
Název projektu Pořízení projektové dokumentace 

Popis projektu Zajištění zpracování projektové dokumentace na realizaci akce. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 400.000,- 

Dokumentace Záměr  

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 4, oblast podpory 4.4 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  –  max. 60% dotace na 
realizaci vlastní akce, max. 10% celkových způsobilých výdajů na 
projektovou přípravu – dle podmínek aktuální výzvy. 

 

II.B. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů 

Evidenční list projektu č.: II.B.1 
Název projektu Zajištění dotačních prostředků na realizaci 

Popis projektu Obnova vodní plochy o rozloze 3.000m. Bude sloužit k zajištění 
optimálního hospodaření s vodou v krajině – retenční schopnost 
krajiny. Zároveň bude sloužit jako podpůrné opatření při 
přívalových deštích a lokálních záplavách.  

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 7.000.000,- 

Dokumentace Záměr, není nic zpracováno 
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Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 4, oblast podpory 4.4 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – max. 60% dotace – dle 
podmínek aktuální výzvy. 

 

      II.C. Výběrové řízení na zhotovitele 

Evidenční list projektu č.: II.C.1 
Název projektu Provedení výběrového řízení na zhotovitele 

Popis projektu Zajištění výběru dodavatele. 

Umístění projektu Obec Růžová - katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 30.000,- 

Dokumentace Není nic zpracované 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce  

 

III. Řešení zázemí pro sportovní aktivity 

III.A. Obnova povrchu – betonový plácek 

Evidenční list projektu č.: III.A.1 
Název projektu Provedení obnovy povrchu betonového plácku – víceúčelové 

hřiště 

Popis projektu Obnova povrchu víceúčelového hřiště o ploše 250m. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 250.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 – 2017 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – Oblast podpory č. 1 – max. 250.000,- 
Kč, max. 65% dotace – dle podmínek aktuální výzvy; PORV MMR 
– DT č. 2 – podmínka – pouze při prokázaném zapojení dětí a 
mládeže do komunitního života v obci, max. 70% dotace, max. 
400.000,- Kč. 

 

     III.B. Vybudování pumptrackové dráhy 

Evidenční list projektu č.: III.B.1 
Název projektu Vybudování pumptrackové dráhy 

Popis projektu Jedná se o vybudování pumptrackové (překážkové) dráhy, 
terénní úpravy do 1,5m výšky – vybudování přírodních překážek 
(hrbů), plocha cca 300m2. Nelze vybudovat na původně 
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plánované lokalitě při cyklostezce, nutno nalézt novou lokalitu a 
zajistit souhlasné stanovisko SÚ a CHKO.  

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 300.000,- 

Dokumentace Záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – Oblast podpory č. 1 – max. 250.000,- 
Kč, max. 65% dotace – dle podmínek aktuální výzvy; PORV MMR 
– DT č. 2 – podmínka – pouze při prokázaném zapojení dětí a 
mládeže do komunitního života v obci, max. 70% dotace, max. 
400.000,- Kč. 

 

IV. Vybudování vyhlídky na Pastevním vrchu 

IV.A. Výběr zhotovitele 

Evidenční list projektu č.: IV.A.1 
Název projektu Výběrové řízení na zhotovitele 

Popis projektu Zajištění výběru zhotovitele. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 50.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

      IV.B. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů 

Evidenční list projektu č.: IV.B.1 
Název projektu Zajištění finančních prostředků na vlastní realizaci – Vyhlídka 

typu „blob“ 

Popis projektu Vybudování Vyhlídky na Pastevním vrchu, jedná se o vyhlídku 
typu „blob“.  

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 2.000.000,- 

Dokumentace PD včetně SP je zpracovaná. 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: Cíl 2 – Přeshraniční spolupráce Česko – 
Německo, Prioritní osa 2 – dle podmínek aktuální výzvy. 

 

V. Sociální infrastruktura – vybudování Domova pro seniory 
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     V.A. Vybudování Domova pro seniory 

Evidenční list projektu č.: V.A.1 
Název projektu Vybudování Domova pro seniory 

Popis projektu Jedná se o výstavbu nového zařízení, 22 bytových jednotek 
včetně 3 startovacích bytů.  

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 40.000.000,- 

Dokumentace PD včetně SP je zpracovaná. 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: MMR – Podporované byty – DT č. III 
Komunitní dům seniorů (KoDuS) – maximální výše dotace max. 
600.000,- Kč na 1 byt – dále dle podmínek aktuální výzvy. 

 

      V.B. Vyhledání případného investora nebo spoluinvestora 

Evidenční list projektu č.: V.B.1 
Název projektu Vyhledání investora nebo spoluinvestora 

Popis projektu Zajištění dalšího vstupního finančního zdroje na realizaci stavby. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 100.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

 

VI. Dopravní infrastruktura 

VI.A. Řešení cyklostezek 

Evidenční list projektu č.: VI.A.1 
Název projektu Oprava povrchů 

Popis projektu Jedná se o opravu povrchů cyklostezek v rozsahu 20km – asfalt a 
štěrk. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 10.000.000,-  

Dokumentace Záměr, dle aktuálního stavu opotřebení 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: : IROP – Prioritní osa 1, investiční priorita 7c, 
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 
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max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS - podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a 
za službami – při spojení projektů VI.A.1 + VI.A.2 + VI.A.3 + VI.A.4 a 

řešení jako modernizace cyklostezek - podpořeny mohou být 
cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami – při spojení projektů VI.A.1 + VI.A.2 + VI.A.3 + VI.A.4 a řešení 
jako modernizace cyklostezek.  

 

Evidenční list projektu č.: VI.A.2 
Název projektu Doplnění značení - směrovky 

Popis projektu Osazení – 40 ks nových ukazatelů / směrovek. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 200.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: : IROP – Prioritní osa 1, investiční priorita 7c, 
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 
max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS - podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a 
za službami – při spojení projektů VI.A.1 + VI.A.2 + VI.A.3 + VI.A.4 a 
řešení jako modernizace cyklostezek. 

 

Evidenční list projektu č.: VI.A.3 
Název projektu Instalace odpočívadel  

Popis projektu Zhotovení a instalace 3 ks odpočívadel. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 600.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: : IROP – Prioritní osa 1, investiční priorita 7c, 
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 
max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS - podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a 
za službami – při spojení projektů VI.A.1 + VI.A.2 + VI.A.3 + VI.A.4 a 
řešení jako modernizace cyklostezek. 

 

Evidenční list projektu č.: VI.A.4 
Název projektu Výsadba doprovodné zeleně 

Popis projektu Výsadba stromů a keřů – ovocných podél cyklostezek. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 400.000,-  
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Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Prioritní osa 1, investiční priorita 7c, 
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 
max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS - podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a 
za službami – při spojení projektů VI.A.1 + VI.A.2 + VI.A.3 + VI.A.4 a 

řešení jako modernizace cyklostezek; OPŽP – prioritní osa 4, oblast 
podpory 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – max. 60% 
dotace – dle podmínek aktuální výzvy. 

 

     VI.B. Místní komunikace 

Evidenční list projektu č.: VI.B.1 
Název projektu Průběžná oprava povrchů místních komunikací 

Popis projektu Průběžná oprava povrchů v rozsahu 1km. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 3.000.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – max. 1mil. Kč, max. 50% dotace 
– navrhujeme realizaci po částech;  POV ÚK – Oblast podpory č. 
2 - max. 350.000,- Kč, max. 65% dotace – navrhujeme realizaci 
po částech. 

 

Evidenční list projektu č.: VI.B.2 
Název projektu Odvodnění povrchů 

Popis projektu Instalace kanálů a svodnic 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 500.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – max. 1mil. Kč, max. 50% dotace 
– navrhujeme realizaci po částech;  POV ÚK – Oblast podpory č. 
2 - max. 350.000,- Kč, max. 65% dotace – navrhujeme realizaci 
po částech. 

 

Evidenční list projektu č.: VI.B.3 
Název projektu Doplnění chybějícího dopravního značení 

Popis projektu Instalace 10 ks dopravních značek na úsecích, kde chybí. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 
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Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 50.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

VII. Zázemí pro pořádání kulturních akcí 

VII.A. Vybudování přírodní scény 

Evidenční list projektu č.: VII.A.1 
Název projektu Instalace stálého venkovního pódia a mobilních laviček 

Popis projektu Rozšíření prostor pro pořádání kulturních akcí v obci. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 300.000,-  

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: Fond Ústeckého kraje – dle aktuálních 
podmínek. 

 

Evidenční list projektu č.: VII.A.2 
Název projektu Přípojka elektřiny 

Popis projektu Zajištění přívodu elektrické energie pro venkovní pódium. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 50.000,-  

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce  

 

Evidenční list projektu č.: VII.A.3 
Název projektu Provedení terénních úprav a vysekání plochy 

Popis projektu Zajištění úpravy prostranství pro venkovní pódium. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 200.000,-  

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: Fond Ústeckého kraje – dle aktuálních 
podmínek. 

 



10 
 

VIII. Řešení odpadového hospodářství v obci 

      VIII.A. Kompostárna 

Evidenční list projektu č.: VIII.A.1 
Název projektu Legalizace a dovybavení kompostárny 

Popis projektu Provedení legalizace kompostárny a pořízení vybavení – nákup 
traktoru a další techniky. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 2.500.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí:  OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.A.1 + VIII.A.2. 

 

Evidenční list projektu č.: VIII.A.2 
Název projektu Udržovací práce jámy 

Popis projektu Udržovací práce na ukládací jámě. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 100.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.A.1 + VIII.A.2. 

 

     VIII.B. Dovybavení sběrného dvora 

Evidenční list projektu č.: VIII.B.1 
Název projektu Instalace ocelového přístřešku  

Popis projektu Zhotovení a instalace ocelového přístřešku 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 300.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
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dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.B.1 + VIII.B.2 + VIII.B.3 + VIII.B.4. 

 

Evidenční list projektu č.: VIII.B.2 
Název projektu Oprava betonové manipulační plochy 

Popis projektu Provedení opravy betonové manipulační plochy. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 200.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.B.1 + VIII.B.2 + VIII.B.3 + VIII.B.4. 

 

Evidenční list projektu č.: VIII.B.3 
Název projektu Pořízení kontejnerů 

Popis projektu Pořízení 2 ks velkoobjemových (8cbm) a 5 ks maloobjemových 
(1100l) kontejnerů pro ukládání odpadu. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.B.1 + VIII.B.2 + VIII.B.3 + VIII.B.4. 

 

Evidenční list projektu č.: VIII.B.4 
Název projektu Pořízení manipulační techniky 

Popis projektu Nákup manipulační techniky 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
dotace do výše max. 85% - dle podmínek aktuální výzvy. Možno 
sloučit záměry VIII.B.1 + VIII.B.2 + VIII.B.3 + VIII.B.4. 
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Evidenční list projektu č.: VIII.B.5 
Název projektu Přípojka elektriky 

Popis projektu Zajištění přívodu elektrické energie pro sběrný dvůr. 

Umístění projektu Obec Růžová – katastrální území Růžová 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 50.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce  

 

 

Použité zkratky: 

POV – Program obnovy venkova 

PORV – Program obnovy a rozvoje venkova 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PD – Projektová dokumentace  

SP – Stavební povolení 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

MAS – Místní akční skupina 

OPŽP – Operační program životní prostředí 

EO – Ekvivalentních obyvatel 

DT – Dotační titul 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 


