Název záměru: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Záměr: Rekonstrukce a modernizace hřiště před základní školou pro děti a mládež a ostatní
veřejnost, Tělocvičnou jednotu Sokol Krhanice, Základní školu Krhanice, Mateřskou školu
Krhanice a sportovní a další spolky v obci Krhanice. Hlavní využití zrekonstruovaného
a modernizovaného hřiště bude sportovní. Vedlejší využití je pro kulturní a společenské akce
pro veřejnost a místní spolky.
Popis záměru: Záměr „Rekonstrukce hřiště před základní školou“ bude zahrnovat rekonstrukci
hřiště spočívající ve výměně stávajícího vymezení hrací plochy hřiště sloupy se sítěmi. Tyto
sloupy jsou již nevyhovující a sítě na nich již potrhané. Plocha bude vymezena novými
pozinkovanými sloupy. Na sloupech je veřejné osvětlení. To bude zachováno a na východní
straně doplněno novými světly. Plocha hřiště bude v některých místech doplněna zeminou
s agrokompostem a oseta travním semenem. Na východní straně hřiště vznikne nová zpevněná
asfaltová plocha o rozměrech 15 metrů x 20 metrů. Tato plocha bude mít multifunkční využití.
Hřiště před základní školou bude po realizaci záměru nadále sloužit široké veřejnosti
pro sportování, místním sportovním spolkům, mateřskému a základnímu školství
a sportovním relaxačním činnostem a jako vedlejší využití ke kulturním a společenským akcím.
Záměr navazuje na budované WC pro sportování v areálu základní školy.
Výchozí stav:
V současné době je hřiště zatravněnou plochou vymezenou sloupy se sítěmi. Na sloupech je
veřejné osvětlení. Hřiště potřebuje rekonstrukci sloupů výměnou a doplnění dalšími sloupy,
výměnu ochranných sítí za nové, zhotovení dřevěného bednění mezi sloupy, úpravy některých
ploch hřiště zeminou a následným osetím travním semenem a doplnění novou zpevněnou
plochou pro hlavní sportovní využití. U osvětlení je potřeba zrekonstruovat zapínací body,
umístit je do jednoho místa a dále doplnit osvětlení, neboť plocha je využívána i ve večerních
hodinách. Negativním jevem je sportování mladých koloběžkářů na veřejných komunikacích,
neboť nemají žádnou plochu ke sportování.
Financování:
Předběžný rozpočet je 500 tisíc Kč. Zdrojem financování bude dotace z fondu sportu a volného
času Středočeského kraje. Maximální výše dotace 300 tisíc Kč, u nákupu dlouhodobého
hmotného majetku maximálně 100 tisíc Kč. Míra podpory až 70 %. Termín podání
6.4. – 20.4.2021. Dotační titul je podpora investičních projektů zaměřených na modernizaci
stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení souvisejících se sportovní a volnočasovou
činností dětí a mládeže. Realizace projektu je možná pouze s poskytnutím dotace.
Cílový stav:
Výsledkem je rekonstrukce a modernizace hřiště před základní školou ke sportování zejména
mladé generace. Dojde ke zhotovení nových sloupů s ochrannými sítěmi a dřevěným bedněním,
k úpravě stávající travnaté plochy, k doplnění veřejného osvětlení a centralizaci zapínacích
bodů. Realizací projektu dojde k vytvoření zpevněné asfaltové plochy pro jízdu a akrobatické
kousky mladší koloběžkářské generace, která nyní využívá k tomuto účelu místní komunikace.

Dále lze plochu využít jako dopravní hřiště, hřiště pro jízdu na různých odstrkávadlech,
koloběžkách, tříkolkách, … nejmenších. Zpevněnou plochu bude možné užívat ke kulturním
a společenským akcím. Dalším výsledkem projektu bude zakoupení majetku – 2 fotbalové
brány, sportovní prvky pro koloběžkáře a lavičky k sezení a odpadkového koše.
Konkrétní aktivity a technické řešení záměru:
Příprava projektové dokumentace, podání žádosti o stavební řízení, rozpracování záměru
do projektu, příprava podkladů pro dotaci, zhotovení dotace a podání dotace v požadovaném
termínu.

