
Participativní rozpočet – Projekty pro Nový Jičín 2019 

Název projektu: BBQ grill – trávení volného času 

 

Zkrácený popis: Rozmístění stacionárních grilů v relaxační zóně areálu zdraví Na Skalkách 

Lokalizace: Areál zdraví Na Skalkách p.č. 761/5 - Nový Jičín-Horní Předměstí [707431] 

Popis projektu: Přes léto, kdy je ideální čas trávit své volno venku, zde chybí zázemí pro uspořádání 

pikniku s možností si něco ugrilovat. Dostupné jsou pro veřejnost pouze otevřené ohniště kolem 

města, která nejsou úplně vhodná. Cílem tohoto projektu je zatraktivnit obyvatelům města venkovní 

aktivity, trávení volného času a zlepšení zázemí pro pořádání pikniků. Tento projekt je vhodný jak pro 

mladé tak i pro rodiny s dětmi. 

Výstupem projektu budou veřejnosti dostupné stacionární grily v relaxační zóně areálu zdraví Na 

Skalkách. 

Předpokládané zahájení: 17. 6. 2019 

Předpokládané ukončení: 2. 8. 2019 

Předpokládané náklady: 40 000 Kč 

Celkové předpokládané náklady projektu byly předkladatelem stanoveny na 40 000 Kč, předkladatel 

byl vyzván, aby doplnil podrobný rozpočet. 

  Rozpočet projektu: BBQ gril - trávení volného času   

  CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 
    40 000 Kč 

aaa 
Kapitola 1 - Materiálové náklady, nákup 
(specifikuje prosím co nejlépe jednotlivé položky) 

počet 
jednotek 
(ks/balení 

atd.) 

cena za 
jednotku 

30 000 Kč 

1.1 
Výroba grilu na zakázku u českého výrobce 
(http://www.promap.cz/index.php/grily/venkovni-grily) 2,00 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

  Kapitola 2 - Stavební práce a další práce     8 000 Kč 

2.1 Instalace grilu (výkop + betonování + kačírek)     8 000 Kč 

  Kapitola 3 - Doprava     2 000 Kč 

3.1 Doprava     2 000 Kč 

  Kapitola 4 - Jiné náklady     0 Kč 

       

aaa ΣΣ CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU     40 000 Kč 

 

Stanovisko OMI (Odbor majetku a investic):  

V projektu není uvedeno přesné umístění grilu, rozsah projektu ani typ grilu (plynový, elektrický, na 

uhlí). Není řešen provoz grilu (případný provozní řád), čištění atd. Bez těchto informací není možné 

posoudit ani vhodnost umístění ani předpokládanou cenu dodanou zpracovatelem projektu. 



Pozn.: Doplněno, mělo by jít o grily na uhlí, bez plynů/elektřiny. Po ukázce umístění, kde by 2 grily 

byly, umístění možné je. 

Stanovisko OŽP (Odbor životního prostředí): 

Je třeba mít předem podchyceno, kdo bude zajišťovat provoz, údržbu a bezpečnost, také jak bude 

zajištěna ochrana před poškozením a odcizením.  

Místo realizace: 

 

 


