Obec ÚHOLIČKY
Formulář na podávání návrhů projektů pro participativní rozpočet obce
Ročník I/2019
Název projektu:

Trvalkový záhon “Roztocká”
Popis projektu:
(popište celek a jednotlivé části projektu, rozmístění, materiál, nároky na údržbu, možné personální
požadavky, případně téma a obsah akce, počet zúčastněných atd.)

Osázení trojúhelnékového prostranství vedle schodů nad ulicí Roztocká (viz mapka)
vysokými trvalkami a travinami. Vzrostlý záhon by měl být bezúdržbový nebo s
minimálními nároky na údržbu.

Odůvodnění a přínos projektu:
(popište jaký problém projekt řeší, jaký užitek a komu přináší atd.)

Cílem je zkrášlení místa a vytvoření vhodného prostředí pro hmyz, drobné živočichy a
udržení vlhkosti. V současnosti je na místě nekvalitní travní porost prorostlý plevelem.

Umístění projektu:

https://mapy.cz/s/rahetocazu

Doba trvání projektu:
(trvale, dočasně, termín, jde-li o jednorázovou akci)

Osázení trvalkami je vhodné zřejmě během podzimu, ale lze realizovat i z jara.
Předpokládané náklady:
Pořizovací: cca 40 000,- Kč
(druhý odhad ceny byl zhruba
dvojnásobný, rozdíl vychází z počtu
sazenic na danou plochu (druhý odhad
počítal 600 roistlin, což je zřejmě příliš)

Roční udržovací (jde-li o stavbu či zařízení):

Jméno navrhovatele (při více navrhovatelích uveďte v příloze včetně podpisu a kontaktních údajů):
Ondřej Svoboda

Adresa:
Nad Schody 68, Úholičky

Kontaktní údaje (e-mail, telefon)
onderos@seznam.cz, 732 517 368

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašují tímto, že jako navrhovatel projektu
v rámci participativního rozpočtu obce Úholičky tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních identifikačních
údajů.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem komunikace s navrhovatelem projektu a za účelem
propagace projektu v rámci participativního rozpočtu obce Úholičky. Tyto osobní údaje budou zpracovávány
správcem po dobu aktivní účasti mnou navrženého projektu v procesech participativního rozpočtu, nejdéle však 5 let.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno správcem. Potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu §11 zákona č.
101/2000 Sb., o tom, že:
• mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz; popř.
omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
• mám právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, tím však není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, souhlas lze odvolat zasláním dopisu nebo e-mailu na OÚ
Úholičky
• mám právo podat stížnost u dozorového úřadu
• poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
• poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem správce, v případě neposkytnutí osobních údajů není možné
podat návrh projektu v rámci participativního rozpočtu
• za účelem propagace projektu může dojít k pořizování fotografických a audiovizuálních záznamů mé osoby

V:

Úholičkách
………………………………………………….

Dne:

7. 9. 2019
………………………………………………….

Podpis:

………………………………………………….

Seznam příloh (foto, výkresy, obrázky):
Rámcový rozpočet
Fotografie a mapka místa
Ilustrační fotografie

Kontaktní osoba za obec Úholičky: Alojz Šula, tel. 724 090 094, e-mail a.sula@seznam.cz

Rozpočet je rámcový a vychází z odhadu prací a
materiálu nutných k založení záhonu. Přesný
rozpočet může dodavatel sestavit až na základě
osobní návštěvy.

Stržení drnu, odvoz do kontejneru
Doprava odpadu, likvidace odpadu
Zkypření
Textilie
Montáž textilie ocelovými skobami
Jutová síť
Montáž jutové sítě ocelovými skobami
Rostliny na tuto plochu
Nákup a výběr rostlin, doprava
Zahradní substrát, rašelina
Sázení rostlin
Kůra cca 1t
Doprava kůry
Rozvoz kůry
Projekt

3 000,00 Kč
1 500,00 Kč
1 200,00 Kč
500,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
10 000,00 Kč
1 500,00 Kč
1 400,00 Kč
3 600,00 Kč
3 200,00 Kč
360,00 Kč
1 800,00 Kč
2 000,00 Kč
31 860,00 Kč

(v této položce může být rozdíl v
závislosti na počtu rostlin)

www.projekce-zahrady.cz/

