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PROJEKTY OBCE 

 

I. Dopravní obslužnost a technická infrastruktura v obci 

I.A.  Oprava místních komunikací 

Evidenční list projektu č.: I.A.1  
Název projektu Oprava místních komunikací – individuální  

Popis projektu Jedná se zejména o opravu povrchů místních komunikací. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 1 mil. Kč 

Dokumentace Není PD 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – dále dle 
podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla vyhlášena. 
Záměr musí být v souladu s ÚPD; PORV MMR – dotační titul č. 5 
Podpora obnovy místních komunikací – pouze místní 
komunikace nikoliv účelové komunikace, musí být v souladu 
s pasportem komunikací, max. výše dotace 50%, maximálně 
1mil. Kč – dále dle podmínek aktuální výzvy, výzva pro rok 2017 
již vyhlášena, uzávěrka příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin! 

 

     I.B. Zajištění pasportizace místních komunikací 

Evidenční list projektu č.: I.B.1 
Název projektu Zajištění pasportizace místních komunikací 

Popis projektu Zajištění pasportizace místních komunikací, podklad pro čerpání 
dotací. Záměr je již v realizaci. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace V realizaci 

Termín realizace Do 12/2016 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce 

 

I.C. Zajištění majetkových vztahů v rámci nevypořádaných pozemků 

místních komunikací 

Evidenční list projektu č.: I.C.1 
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Název projektu Zajištění majetkových vztahů v rámci nevypořádaných 
pozemků místních komunikací 

Popis projektu Zajištění majetkových vztahů. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce; případně externí: dle podmínek aktuální 
výzvy při realizaci projektu na obnovu místních komunikací. 

      

     I.D. Rekonstrukce chodníků 

Evidenční list projektu č.: I.D.1 
Název projektu Rekonstrukce chodníků 

Popis projektu Jedná se o chodníky zejména na p.p.č. 77/1, 564/3, 107, 675, 
109/3 a 111. Možné řešení v rámci záměru rekonstrukce středu 
obce – sloučení záměrů. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – dále dle 
podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla vyhlášena. 

      

     I.E. Oprava parkoviště před poštou 

Evidenční list projektu č.: I.E.1 
Název projektu Oprava parkoviště před poštou 

Popis projektu Oprava parkoviště před poštou 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle aktuálních podmínek výzvy; vlastní 
rozpočet obce. 

 

     I.F. Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci ročních oprav 

Evidenční list projektu č.: I.F.1 
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Název projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci ročních oprav 

Popis projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – možno i veřejné osvětlení – pouze v případě 
souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN 
(součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN 
v příslušném roce) – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – 
dále dle podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla 
vyhlášena. 

      

      

     I.G. Rekonstrukce dešťové povrchové kanalizace 

Evidenční list projektu č.: I.G.1 
Název projektu Rekonstrukce dešťové povrchové kanalizace 

Popis projektu Rekonstrukce dešťové povrchové kanalizace 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 -2024 

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.H. Rekonstrukce kanalizační sítě a ČOV 

Evidenční list projektu č.: I.H.1 
Název projektu Rekonstrukce kanalizační sítě a ČOV 

Popis projektu Rekonstrukce kanalizační sítě a ČOV 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 
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Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

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.CH. Zakanalizování úseku obce směrem k části obce Dolina 

Evidenční list projektu č.: I.CH.1 
Název projektu Zakanalizování úseku obce směrem k části obce Dolina 

Popis projektu Vybudování kanalizace pro cca 75 EO 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

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.I. Výstavba obecního rozhlasu v rámci protipovodňového opatření 

Evidenční list projektu č.: I.I.1 
Název projektu Výstavba obecního rozhlasu v rámci protipovodňového 

opatření 

Popis projektu Projekt se realizuje v rámci Svazku obcí Sever – zapojené obce: 
Lobendava, Jiříkov a Vilémov. Součástí realizace je také 
aktualizace digitálního povodňového plánu. Byla podána žádost 
v rámci OPŽP  - Protipovodňová opatření, osa I.4. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Svazek obcí Sever / Obec Vilémov 

Náklady projektu 1 379 tis. Kč 
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Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: Podaná žádost v rámci OPŽP – 
Protipovodňová opatření, osa I.4. 

 

II. Zlepšení vzhledu obce a úprava veřejných prostranství 

      II.A. Dokončení rekonstrukce středu obce 

Evidenční list projektu č.: II.A.1 
Název projektu Dokončení rekonstrukce středu obce 

Popis projektu Výstavba parku pod ÚSP, obnova parku u pošty, úprava plochy 
před samoobsluhou na parkovací stání včetně pořízení mobiliáře 
a revitalizace zeleně. Možno sloučit se záměrem vybudování 
chodníků a parkoviště.  

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 4 437 tis. Kč 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2017 – 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše podpory max. 60% 
celkových způsobilých výdajů – blíže dle podmínek aktuální 
výzvy. 

    

      II.B. Výstavba dětského hřiště u sportovní haly 

Evidenční list projektu č.: II.B.1  
Název projektu Výstavba dětského hřiště u sportovní haly 

Popis projektu Jedná se o instalaci herních prvků včetně pískoviště, terénní 
úpravy (záplavová zóna zasahuje do pozemku) Potencionální 
dodavatel nabízí zpracování žádosti o dotaci. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 600 tis. Kč 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. A Podpora 
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin! POZOR: musí sloužit pro mezigenerační využití, musí se 
dokládat zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace 
projektu!; Nadace ČEZ – dle aktuálně vyhlášeních nadačních 
podmínek. 
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      II.C. Zakoupení techniky pro zlepšení údržby zeleně 

Evidenční list projektu č.: II.C.1 
Název projektu Zakoupení techniky pro zlepšení údržby zeleně 

Popis projektu Pořízení traktůrku na sekání. 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše podpory max. 60% 
celkových způsobilých výdajů – blíže dle podmínek aktuální 
výzvy. 

 

      II.D. Ošetření dřevin okolo hřbitova a starého kostela 

Evidenční list projektu č.: II.D.1 
Název projektu Ošetření dřevin okolo hřbitova a starého kostela 

Popis projektu Nutno dořešit vlastnictví pozemků. 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce; externí: OP ŽP – Prioritní osa 4 – 
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše 
podpory max. 60% celkových způsobilých výdajů – blíže dle 
podmínek aktuální výzvy. 

 

     II.E. Revitalizace požární nádrže 

Evidenční list projektu č.: II.E.1 
Název projektu Revitalizace požární nádrže 

Popis projektu Součástí projektu je i odbahnění, rekonstrukce stavebních 
objektů – hráz, revitalizace zeleně okolo nádrže. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 1 166 tis. Kč 

Dokumentace Zpracovaná PD včetně Studie proveditelnosti 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: Bude podána žádost do OPŽP 
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III. Řešení zástavby v majetku obce 

III.A. Rekonstrukce budovy DPS 

Evidenční list projektu č.: III.A.1 
Název projektu Rekonstrukce budovy DPS 

Popis projektu Zřizovatelem DPS je obec, ta jej i provozuje. Možno rozdělit na 
dílčí části, jedná se o zateplení obvodového pláště, opravu 
střechy a výměnu oken.  

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 6 641 tis. Kč 

Dokumentace Zpracovaná PD a energetický posudek 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: Plánované podání žádosti do OPŽP 

 

     III.B. Dům č.p. 169 

Evidenční list projektu č.: II.B.1 
Název projektu Dům č.p. 169 

Popis projektu Jedná se o obecní byty. Výměna oken již byla zrealizována – 275 
tis. Kč. Zbývá oprava střechy a venkovních omítek. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle počtu bytových jednotek: IROP nebo OPŽP 
dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.C. Dům č.p. 73 

Evidenční list projektu č.: III.C.1 
Název projektu Dům č.p. 73 

Popis projektu Jedná se o obecní byty. Oprava střechy a omítky. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2022 
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Zdroje financování Vlastní + externí: dle počtu bytových jednotek: IROP nebo OPŽP 
dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.D. Dům č.p. 58 

Evidenční list projektu č.: III.D.1 
Název projektu Dům č.p. 58 

Popis projektu Jedná se o obecní byty. Výměna oken již byla zrealizována – 248 
tis. Kč. Zbývá oprava fasády a oprava střechy. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle počtu bytových jednotek: IROP nebo OPŽP 
dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.E. Zdravotní středisko 

Evidenční list projektu č.: III.E.1 
Název projektu Zdravotní středisko 

Popis projektu Dokončení výměny rozvodů vody a výměna oken. Je zpracovaný 
předběžný rozpočet na výměnu oken – 1 mil. Kč. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 1 mil. Kč 

Dokumentace Jedná se o záměr. Zpracovaný předběžný rozpočet na výměnu 
oken.  

Termín realizace 2017 – 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.F. Dům č.p. 242 

Evidenční list projektu č.: III.F.1 
Název projektu Dům č.p. 242 

Popis projektu Zateplení budovy a oprava střechy s odbouráním komínů po 
provedené plynofikaci. Je dokončena kotelna. Jedná se o obecní 
byty.  

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 2 mil. Kč 

Dokumentace Jedná se o záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 
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Zdroje financování Vlastní + externí: dle počtu bytových jednotek: IROP nebo OPŽP 
dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.G. Výstavba odstavné plochy v areálu obecního úřadu 

Evidenční list projektu č.: III.G.1 
Název projektu Výstavba odstavné plochy v areálu obecního úřadu 

Popis projektu Odstavná plocha – částečně zrealizováno. Připravuje se 
dotazníkové šetření – dvě varianty řešení: a) dovybavení 
sběrného dvora a pořízení štěpkovače, b) pořízení kompostérů 
(zatím pouze 2 zájemci). 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 3 – Specifický cíl 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
minimální výše celkových způsobilých výdajů 500tis. Kč, 
maximální výše dotace 85% - dle podmínek aktuální výzvy. 

 

       III.H. Oprava plotu okolo budovy obecního úřadu 

Evidenční list projektu č.: III.H.1 
Název projektu Oprava plotu okolo budovy obecního úřadu 

Popis projektu Částečně hotová realizace za 500 tis. Kč 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2016 - 2022 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce;  externí: dle podmínek aktuální výzvy 
např. POV ÚK 

 

      III.CH. Výstavba multifunkčního kulturního domu 

Evidenční list projektu č.: III.CH.1 
Název projektu Výstavba multifunkčního kulturního domu 

Popis projektu Výstavba je v zadání nového územního plánu. 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 
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Zdroje financování Vlastní + externí: dle podmínek aktuální výzvy 

 

      III.I. Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale 

Evidenční list projektu č.: III.I.1 
Název projektu Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale 

Popis projektu Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale 

Umístění projektu k.ú. Vilémov 

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 1 500 tis. Kč 

Dokumentace Jedná se o záměr, je zpracovaný předběžný rozpočet 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. B Podpora 
obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin!. 

 

 

IV. Lesní hospodářství v majetku obce 

IV.A. Obnova lesních ploch po těžbě 

Evidenční list projektu č.: IV.A.1 
Název projektu Obnova lesních ploch po těžbě 

Popis projektu S využitím dotačního příspěvku. 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: Program na poskytování příspěvků na 
hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020, 
musí být v souladu se schválením LHP. 

 

      IV.B. Rekonstrukce lesních cest 

Evidenční list projektu č.: IV.V.1 
Název projektu Rekonstrukce lesních cest 

Popis projektu Rekonstrukce lesních cest 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 
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Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: Program na poskytování příspěvků na 
hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020, 
musí být v souladu se schválením LHP. 

 

 

V. Péče o památky obce 

V.A. Dořešení majetkových vztahů kostela v rámci budoucích oprav 

Evidenční list projektu č.: V.A.1 
Název projektu Dořešení majetkových vztahů kostela v rámci budoucích oprav 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce  

 

V.B. Rekonstrukce křížové cesty  

Evidenční list projektu č.: V.B.1 
Název projektu Rekonstrukce křížové cesty 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 – 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: ÚK – POV; MMR – PORV – dle podmínek 
aktuální výzvy 

 

V.C. Restaurování sousoší schodiště u kostela 

Evidenční list projektu č.: V.C.1 
Název projektu Restaurování sousoší schodiště u kostela 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 
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Termín realizace 2017 – 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: ÚK – POV; MMR – PORV – dle podmínek 
aktuální výzvy 

 

V.D. Oprava studánky u kostela 

Evidenční list projektu č.: V.D.1 
Název projektu Oprava studánky u kostela 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce 

 

 

VI. Kultura, sport a propagace obce 

VI.A. Zajištění udržitelnosti kulturního programu obce 

Evidenční list projektu č.: VI.A.1 
Název projektu Zajištění udržitelnosti kulturního programu obce 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr, není nic zpracováno 

Termín realizace 2016 – 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce 

 

VI.B. Podpora spolkové činnosti v obci 

Evidenční list projektu č.: VI.B.1 
Název projektu Podpora spolkové činnosti v obci 

Popis projektu Jedná se zejména o podporu LMK Vilémov, SK STAP STRATEC, 
Klub sálové kopané atd. 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce 
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      VI.C. Zajistit podporu místní knihovny 

Evidenční list projektu č.: VI.C.1 
Název projektu Zajistit podporu místní knihovny 

Popis projektu Jedná se o zajištění fungování knihovny v obci. Náklady jsou 
zhruba 30tis. Kč ročně (bez mzdových nákladů knihovnice). 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 30 tis. Kč 

Dokumentace Jedná se o záměr 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce; externí: např. dotační tituly Ústeckého 
kraje – dle podmínek aktuální výzvy 

 

      VI.D. Zajištění nových propagačních materiálů obce 

Evidenční list projektu č.: VI.D.1 
Název projektu Zajištění nových propagačních materiálů obce 

Popis projektu Nové pohlednice a odznaky 

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Jedná se o záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce 

 

 

VII. Podpora územního rozvoje 

VII.A. Tvorba nového územního plánu obce 

Evidenční list projektu č.: VII.A.1 
Název projektu Tvorba nového územního plánu obce 

Popis projektu  

Umístění projektu  

Investor Obec Vilémov 

Náklady projektu 275 tis. Kč 

Dokumentace  

Termín realizace Záměr se již realizuje 

Zdroje financování Vlastní: rozpočet obce; externí: MMR – Podpora územně 
plánovacích činností obcí pro roky 2016-2020 – max. výše 
dotace 400tis. Kč / 1 územní plán, max. 80% celkových 
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uznatelných nákladů. Výzva pro rok 2016 již byla vyhlášena, 
uzávěrka příjmů žádostí nejpozději do 30.12.2016 do 12:00hod.! 
Spolufinancování obce možno kombinovat s dotací z Kraje – 
pokud bude v daném roce příslušný dotační titul vyhlášen. 

 

 

Použité zkratky: 

POV – Program obnovy venkova 

ÚK – Ústecký kraj 

PORV – Program obnovy a rozvoje venkova 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PD – Projektová dokumentace  

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

MAS – Místní akční skupina 

OPŽP – Operační program životní prostředí 

LHP – Lesní hospodářský plán 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 


