
Název projektu: Název žadatele: typ žadatele specifikace

Místo realizace 

projektu: Projektový záměr - stručný popis:

Předpokládané 

náklady:

Rok 

realizace, 

délka 

realizace:

Vybavení školní 

zahrady

Mateřská škola 

Rýmařov, Revoluční 

30, okres Bruntál Škola MŠ Rýmařov

Na školní zahradě jsou zastaralé průlezky a celé vybavení. Všechny 

komponenty jsou v havarijním stavu,nebezpečné pro naše děti.Při 

rekonstrukci zahrady je zapotřebí i celková úprava školního pozemku. 

Zpracovaná nabídka bude k nahlédnutí u ředitelky MŠ. 400 000,00 Kč 2016

Multifunkční 

hřiště Malá 

Štáhle Obec Malá Štáhle Obec

volnočasová 

infrastruktura Malá Štáhle

Obec Malá Štáhle zadala vypracování projektu "Multifunkční hřiště Malá 

Štáhle" a stavební úřad vydal Územní souhlas. Multifunkční hřiště bude 

vybudováno na stávajícím fotbalovém hřišti p.p.č. 53/3. 1 800 000,00 Kč 2016

Zateplení domu 

bydlení č.p. 35 Obec Malá Štáhle Obec

občanská 

vybavenost Malá Štáhle

Obec Malá Štáhle má vypracovaný projekt na zateplení bytového domu č.p. 

35, ve vlastnictví Obce. Bylo vydáno stavební povolení. Součástí projektu je 

i variantní řešení modernizace vytápění bytů, dosud individ. kamna. 2 000 000,00 Kč 2017

Zateplení Obecního 

domu Obec Malá Štáhle Obec

občanská 

vybavenost Malá Štáhle

Jedná se o zateplení střešních a půdních prostor. Zateplení zafoukáním 

dutin mezi místnostmi a půdou resp. střechou. Možnost byla konzultována 

s odbornou firmou. 200 000,00 Kč 2016

Oprava hřbitova Obec Malá Štáhle Obec Malá Štáhle

Podstatnou část hřbitova v obci Malá Štáhle tvoří hroby původních 

německých obyvatel. Záměrem je oprava neudržovaných hrobů. Obec 

požádala o nabídku odborné firmě, která ji vypracovala. 200 000,00 Kč 2017

Aktivní expozice 

řemesel

Občanské sdružení 

Stránské

Nezisková 

organizace

Občanské 

sdružení Stránské

Vznik aktivní expozice zaměřené na tradiční řemesla a jejich uchování. 

Expozice má být přístupná nejen pro zhlédnutí, ale především budou 

exponáty plně funkční a návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet. 

tkalcovský stav, kolovrat, barvení vlny i látek, kovářské řemeslo atd. 1 000 000,00 Kč

2016, 2016 -

2017

Aktivní expozice 

řemesel

Občanské sdružení 

Stránské

Nezisková 

organizace

Občanské 

sdružení Stránské

Vznik aktivní expozice zaměřené na tradiční řemesla a jejich uchování. 

Expozice má být přístupná nejen pro zhlédnutí, ale především budou 

exponáty plně funkční a návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet. 

tkalcovský stav, kolovrat, barvení vlny i látek, kovářské řemeslo atd. 1 000 000,00 Kč

2016, 2016 -

2017
Zateplení bytových 

domů Obec Stará Ves Obec

občanská 

vybavenost Stará Ves

Výměna otvorových výplní (oken a venk. dveří), zateplení stropů a střech a 

montáž termofasády 800 000,00 Kč 2015
Zateplení bytových 

domů Obec Stará Ves Obec

občanská 

vybavenost Stará Ves

Výměna otvorových výplní (okna a venk. dveře), zateplení stropů a střechy, 

montáž termofasády 700 000,00 Kč 2015

Zvýšení 

bezpečnosti 

silničního provozu Obec Stará Ves Obec Stará Ves Realizace chodníku kolem komunikace na ulici Potočná 1 500 000,00 Kč 2016



Chodník od kostelu 

ke hřbitovu a na 

hřbitově Obec Stará Ves Obec Stará Ves Výstavba chodníku od kostela k hřbitovu a část na hřbitově 550 000,00 Kč 2016

Modernizace 

sportovního 

areálu Obec Ryžoviště Obec

volnočasová 

infrastruktura Ryžoviště

Jedná se o modernizaci stávajícího fotbalového hřiště a okolí - umělý 

povrch na tenisových kurtech, doplnění hasičské tratě, rekonstrukce zázemí 

pro sportovce. 1 000 000,00 Kč 2016

Kanalizace + ČOV Obec Ryžoviště Obec

technická 

infrastruktura Ryžoviště 40 000 000,00 Kč 2016
Stavební úpravy na 

bytovém domě 

č.p.44 Obec Ryžoviště Obec

občanská 

vybavenost Ryžoviště oprava střechy, izolace, odvodnění 1 500 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

mítních 

komunikací Obec Ryžoviště Obec komunikace Ryžoviště oprava místních komunikací cca 5km 4 000 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

kabin na 

fotbalovém hřišti Obec Stará Ves Obec

volnočasová 

infrastruktura Stará Ves Celková rekonstrukce sportovních kabin (okna, dveře, topení, střecha) 800 000,00 Kč 2016
Turistické 

odpočívadlo na 7 

cestách Obec Stará Ves Obec cestovní ruch Stará Ves Turistické odpočívadlo s přístřeškem a lavicemi 150 000,00 Kč 2016
Boží muka u cesty 

ke kostelu Obec Stará Ves Obec Stará Ves Celková rekonstrukce boží muky dle zpracovaného projektu 150 000,00 Kč 2016

Rybník Stará Ves Obec Stará Ves obec Životní prostředí Stará Ves Vyčištění rybníku ve Staré Vsi 100 000,00 Kč 2016

Rozšíření 

kanalizace Vajglov - 

Břidličná Město Břidličná obec

technická 

infrastruktura Vajglov

Obec  Vajglov  je integrovanou obcí města Břidličná. Obec Vajglov je 

odkanalizovaná za pomoci jedné chemické  ČOV která je funkční. Tato ČOV 

slouží k odkanalizování pouze dvou panelových domů, druhá chemická ČOV 

odkanalizuje  10 RD - Okál a je v nevyhovujícím stavu. Ostatní RD jsou 

řešeny domovními jímkami, které již mnohde neodpovídají zákonným 

požadavkům.  Město Břidličná má nově  rekonstruovanou ČOV a má 

dostatečnou kapacitu pro napojení obce Vajglov. Jednalo by se cca o 3,5 km 

trasy kanálů a dvě přečerpávací stanice. Realizací rozšíření kanalizace by 

mělo podstatný vliv na zlepšení životního prostředí v této lokalitě. 8 000 000,00 Kč 2016



Jeseníky nás 

baví ZŠ Rýmařov Škola Rýmařov

Poznávání svého domova, jeho okolí, nahlédnutí i do míst méně známých 

prostřednictvím fotografie, malby, grafiky nebo i jiné výtvarné techniky. Vše 

formou soutěže v daných kategoriích (2 = fotografie + ostatní) s rozlišením 

do patnácti let a od patnácti výše.

Následnou vernisáží a vyhodnocením soutěže.

Záměrem projektu je žáky a studenty rýmařovských škol podpořit v 

poznávání zdejšího okolí a Jeseníků obecně. 70 000,00 Kč 2016

Rýmařov v 

podání 

zahraniční 

kuchyně ŠJ Rýmařov Škola Rýmařov

Seznámení se s kuchyněmi partnerských měst v podobě přípravy 

jednotlivých národních jídel v měsíčních intervalech počínaje měsícem 

listopadem 2014 do měsíce června 2015. V dané dva dny v měsíci, všechny 

zúčastněné stravovací provozy vaří stejné menu. Dva reprezentanti 

(kuchaři)  partnerského města v roli porotců hodnotí připravené pokrmy a 

druhý den odpoledne proběhne beseda s ukázkou národního jídla příslušné 

země. Každý měsíc porota udělí body a na závěr se všechny body (známky) 

sečtou a vítěz získá cenu v podobě technologie dle vlastního výběru v 

hodnotě 10.tis, Kč. Náklady s realizací - účastnický příspěvek na potraviny, 

ubytování a stravování hodnotitelů (max. 2 lidé a dvě noci), zakoupení 

potřebného inventáře pro ukázku jídel a besedy,.. 110 000,00 Kč 2016

Příjezdová 

komunikace Pavel Rotter Podnikatel komunikace Dolní Moravice

K objektu č.p. 132 není oficiální přijezdová komunikace, která byla ve 

starých mapách. Státní statek v DM zrušil původní cestu a novou, kterou 

zřídil, nezaevidoval do katastrální mapy. Cesta je na pozemku pozemkového 

fondu ČR v užívání Jana a Pavla Vinohradníka. Pozemek bychom chtěli 

odkoupit a provést asfaltový koberec s podkladními vrstvami. 350 000,00 Kč 2017
Objekt na uložení 

kol Pavel Rotter Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice

Postavení objektu, umožňujícího uložení a zabezpečení 40ks jízdních kol, v 

zimním období zimního lyžařského vybavení. 450 000,00 Kč 2016-2017

Naučná stezka 

"Památné stromy 

v obci"

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Životní prostředí Dolní Moravice Zapojení žáků do ochrany životního prostředí vytvořením naučné stezky 300 000,00 Kč 2016-2018

Adaptační kuz 

pro žáky, rodiče 

a pedagogy

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Dolní Moravice

Zlepšení komunikace a vztahů mezi školou, žáky a jejich rodiči za pomocí 

psychologů a pedagogů volného času. Zlepšení školního a třídního klimatu. 50 000,00 Kč 2016



Modernizace 

vyučovací 

techniky

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Dolní Moravice Nákup digitální technologia a příslušenství pro modernizaci výuky 100 000,00 Kč 2019

Jazyková učebna

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Dolní Moravice

zřízení a vybavení učebny pro výuku jazyků s možností využití pro školu i 

veřejnost. 100 000,00 Kč 2018

Florbal 

málotřídek

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Dolní Moravice

V návaznosti na tradici pořádání tradičních florbalových turnajů rozšířit 

spolupráci mezi málotřídkami v oblasti sportu žáků 200 000,00 Kč 2016

Dopravní hřiště

Základní škola a 

Mateřská škola Dolní 

Moravice, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace Škola Dolní Moravice Vybudování a provozování dopravního hřiště, výuka dopravní výchovy 2 000 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

Městského muzea 

Rýmařov

Město Rýmařov + 

Městské muzeum 

Rýmařov Muzeum Rýmařov

Vytvoření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie. 

Celková rekonstrukce depozitářů (výměna oken, dveří, ústředního topení, 

podlah, osvětlení, malování, nákup vybavení k uložení sbírkových 

předmětů, vybavení konzervátorské dílny, odvlhčovače a vlhkoměry). 

Částečná rekonstrukce knihovny a studovny (výměna oken, osvětlení, 

oprava WC, malování, doplnění regálového vybavení, studijní vybavení – 

stoly, židle, lampy, rolety pro zajištění sbírkových předmětů – knih).

Nákup vybavení a úprava expozic za účelem inovace prezentace sbírek 

muzejní povahy (výstavní vybavení, výměna oken, podlah, ústředního 

topení, osvětlení, malování, oprava dveří, nákup koberců). Doplnění expozic 

interaktivními prvky.

Celková rekonstrukce půdních prostor se stavebními úpravami za účelem 

rozšíření expozice muzea (lesnictví a myslivost, expozice loutek). 18 000 000,00 Kč 2016-2019



Rekonstrukce 

externí expozice 

Hrádek

Město 

Rýmařov+Muzeum 

Rýmařov Muzeum Rýmařov

Opravení informačních cedulí ve stávající externí geologické expozici 

Hrádek, které jsou již značně zničené. Pořízení nových stojanů s popisky v 

jazykových mutacích (polština, němčina, angličtina) a zpracování odborných 

textů. V plánu je také dovézt další exponáty do externí expozice Hrádek, 

které by doplnily expoziční koncept, kterým je ucelený přehled jesenických 

hornin. Vybudování původních základů Hrádku. V závěrečné fázi vysazení 

okrasných keřů, umístění laviček a odpadkových košů. 300 000,00 Kč 2017
Částečná 

rekonstrukce 

informačního 

centra

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov 200 000,00 Kč 2017

Propagace regionu

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov

Vytvoření propagačních letáků, brožur, map pěší a cyklo, propagační 

předměty (propisky, tašky, pexesa, odznaky, samolepky, šňůrky na krk atd.) 400 000,00 Kč 2016

Zámek Janovice

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov

Zámek v Janovicích byl dlouhou dobu uzavřen veřejnosti a teprve v 

posledních třech letech se lidem začal alespoň částečně otevírat, což se 

setkalo s velkým ohlasem jak místních, tak i návštěvníků regionu. Cílem 

projektu iniciovaným Městským muzeem Rýmařov je dále umožnit 

návštěvu tohoto objektu a to jak v rámci výstavy komentovaných prohlídek, 

které přiblíží historii a osud této kulturní památky, tak i v podobě kulturních 

akcí, které objekt oživí a ještě více zatraktivní. 300 000,00 Kč 2016-2020

Muzeum a kaple V 

Lipkách

Město Rýmařov + 

Muezeum Rýmařov Muzeum Rýmařov

Naším záměrem je představit činnost muzea všem návštěvníkům a lidem 

zajímajícím se o kulturu. Projekt bude spočívat v realizaci přednášek, 

muzejní noci, která bude věnována dětským návštěvníkům.  Rádi bychom 

se jako muzeum zapojili také do Dnů evropského dědictví, v rámci kterých 

proběhne výstava, přednáška, koncert, divadlo, prohlídka muzea a města. 

Jelikož od roku 2011 máme pod správou kapli V Lipkách, chceme zde 

uspořádat několik koncertů. 300 000,00 Kč 2016-2020

Vánoce v 

Rýmařově

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov by rádo zůstalo u několikaleté tradice pořádání 

řemeslného jarmarku s doprovodným program (zpěv, divadlo, živý betlém 

atd.). 50 000,00 Kč 2016-2020
Internet pro 

veřejnost

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov Nákup počítačového vybavení pro veřejnost. 200 000,00 Kč 2016
Kamerový systém v 

muzeu

Město Rýmařov + 

Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov

Nákup nového kamerového systému v prostorách muzea a informačního 

centra. 150 000,00 Kč 2017
zateplení 

panelových domů 

č.1 a č.2 Obec Dolní Moravice Obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice Zateplení obvodových plášťů budov včetně půdních prostor. 2 600 000,00 Kč 2016

Zateplení bytových 

domů  č.21,22,23 Obec Dolní Moravice Obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice Zateplení obvodových plášťů včetně půdních prostor. 3 254 000,00 Kč 2016



Obnova kulturního 

dědictví Obec Dolní Moravice Obec kulturní dědictví Dolní Moravice

Rekonstrukce kulturních památek - Socha sv. Jana Nepomuckého, Socha 

Panny Marie Immaculaty, Pilíř Nejsvětější Trojice, Pomník padlých v 1. sv. 

válce 2 880 000,00 Kč 2016
Obnova a úprava 

veřejné zeleně Obec Dolní Moravice Obec Enviro Dolní Moravice

Provedení terénních úprav a následné výsadby zeleně. Vybudování 

odpočívadel a nákup zahradní techniky na údržbu zeleně. 1 450 000,00 Kč 2016-2017

Bavíme se 

společně s dětmi Obec Dolní Moravice Obec

volnočasová 

infrastruktura Dolní Moravice

Vybudování zastřešeného podia ve sportovním areálu, které bude sloužit k 

vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. 400 000,00 Kč 2016

Máme rádi čistou 

obec obec Dolní Moravice Obec Životní prostředí Dolní Moravice

Rozšíření sběrných míst a sběrného dvora. Pořízení techniky a sběrných 

nádob ( nebezpečný odpad, bioodpad, papír, plast, sklo atd.) 1 000 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

garáží a 

modernizace 

vybavení hasičské 

zbrojnice Obec Dolní Moravice Obec Budovy Dolní Moravice

Oprava nevyhovujících garážových prostor z důvodu problémového 

uskladnění hasičské techniky. (rozšíření půdorysu garáží včetně nové 

sedlové střechy, vybavení vnitřních prostor hasičské zbrojnice). 1 250 000,00 Kč 2016-2018
Rekonstrukce 

místních 

komunikací Obec Dolní Moravice Obec komunikace Dolní Moravice

Rekonstrukce místních komunikací (oprava podloží a položení asfaltového 

povrchu v tl. min. 6cm, celková délka komunikací - 5 km). 6 000 000,00 Kč 2016-2018
Chceme 

bezpečnou obec obec Dolní Moravice Obec Dolní Moravice

Vybudování osvětleného přechodu pro chodce včetně osázení 8ks. 

radarových měřičů rychlosti. 980 000,00 Kč 2016-2018

Cyklostezka Malá 

Morávka - Valšov obec Dolní Moravice Obec komunikace Dolní Moravice spolufinancování společného projektu SOR. 500 000,00 Kč 2016

Cyklostezka Malá 

Morávka - Valšov obec Dolní Moravice Obec cyklostezska Dolní Moravice spolufinancování společného projektu SOR. 500 000,00 Kč 2016

Vybudování 

turistického zázemí obec Dolní Moravice obec cestovní ruch Dolní Moravice

Vybudování turistického kempu v blízkosti sportovního areálu. Výstavba 

min. 10 ks dřevěných chat včetně vybavení vnitřních prostor a okolí. Využití 

kvalitního zázemí sportovního areálu včetně sociálního zázemí. Podpora ve 

schváleném územním plánu.Společný projekt s místním podnikatelem, 

který bude generovat min. 2. pracovní místa. 4 000 000,00 Kč 2016-2018
Vybudování 

Infocentra obec Dolní Moravice Obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice

Vybudování zázemí Infocentra pro umístění informačního kiosku, který má 

obec ve svém vlastnictví. 300 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

místní prodejny 

potravin obec Dolní Moravice Obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice

Rozšíření místního prodejny potravin včetně vnitřního vybavení a zateplení 

budovy. Zkvalitnění služeb pro občany a turisty. 700 000,00 Kč 2016
Propagace 

turistických 

zajimavostí v naší 

obci obec Dolní Moravice obec propagace Dolní Moravice

Dodávka turistických informačních cedulí včetně odpočívadel, pořízení 

informačních propagačních materiálů propagujících nejen naši obec, ale 

také celé území mikroregionu Rýmařovska. 600 000,00 Kč 2016-2018



Vybudování 

průmyslových zón obec Dolní Moravice obec

technická 

vybavenost Dolní Moravice

Vybudování průmyslových zón včetně inženýrských sítí pro podnikatelskou 

sféru. Využití podpory územního plánu. Společný projekt s místním 

podnikatelem. 4 000 000,00 Kč 2016-2018

Přijďte bydlet na 

venkov obec Dolní Moravice Obec

technická 

vybavenost Dolní Moravice

Vybudování inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce a místního 

podnikatele, které budou sloužit pro budoucí výstavbu rodinných domů. 

Nárůst počtu obyvatel, podpora místní ZŠ a MŠ a komunitního života v obci. 5 000 000,00 Kč 2016-2020

Socialní byty

Obec Václavov u 

Bruntálu obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Vzhledem k tomu,že se budova školky již více jako 10 let nevyužívá a není 

předpoklad,že v budoucnu bude sloužit jako MŠ,hledáme stále možnosti k 

využití a sociální byty by pro naši obec bylo nejvhodnější řešení. Jelikož by 

se muselo na budově opravit vše-od střechy,oken, stropů,topení, elektřiny 

atd,je rozpočet dosti vysoký. 10 000 000,00 Kč 2016-2020

Oprava střechy

Obec Václavov u 

Bruntálu obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Panelový dům o 12 bytov.jednotkách je stále v majetku obce.V r.2012 jsme 

dům zateplili,i v půdních prostorách,ale bohužel jsou na střeše místa,kudy 

nám zatíká do zatepl.materiálu.Již v minulosti se střecha částečně 

opravila,jelikož vrchní byty byly při deštích pravidelně vytápěny,ale situace 

se opakuje. 500 000,00 Kč 2016

Oprava a nátěr 

střechy

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Střecha obecního úřadu vykazuje z velké části rezavý povrch,v minulosti 

jsme ji místy opravovali,ale vzhled a funkčnost střechy není dobrá. 300 000,00 Kč 2017

Oprava střechy 

kinosálu

Obec Václavov u 

Bruntálu obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Střecha sálu navazuje na střechu místního pohostinství.V nedávné době 

jsme museli opravit střechu pohostinství,jelikož do místnosti zatékalo,a při 

této činnosti jsme zjistili,že střecha na kult.sále je taktéž ve velmi špatném 

stavu a půdní prostor je již hodně vlhký a tím nám zatíká do plynového 

vytápění,které se nachází ve stropě. 400 000,00 Kč 2016

Zateplení a 

plynofikace bytů 

č.30

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Bytový dům č.30 v Dolním Václavově byl v minulém období zrekonstruován,-

byly dány nové kuch.linky,nové koupelny,snížené stropy,nová 

elektřina.Jelikož je tam stále topení na pevná paliva,nájemníci si sami 

vytápí,chceme tento dům zateplit a dát do domu plynové topení.HUP je u 

domu a v každém bytě by byl plyn.kotel. 1 500 000,00 Kč 2016-2017

Výsadba 

zeleně,úprava 

prostranství

obec Václavov u 

Bruntálu Obec Životní prostředí

Václavov u 

Bruntálu

Uprostřed obce,podél silnice 1.tř.je hezký,nevyužitý prostor,který je 

částečně obce,častečně silnic,o který jsme již ŘSD požádali.Obec se o tento 

prostor stará,zatím jen seče trávu. CHtěli bychom vykácet staré,nevzhledné 

stromy,vysázet nové,okrasné stromy a keře,udělat posezení. 400 000,00 Kč 2017-2018

Zasíťování 

pozemků

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec

technická 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Obec má zpracovaný nový Územní plán,kde je počítáno s výstavbou 

bytových a rekreačních objektů.Částečně tyto pozemky zasíťovává 

soukromá firma,častečně jsou pozemky obce.Jedná se o 

plyn,elektr.energii,vodu. 2 000 000,00 Kč 2016-2018



Komplexní oprava 

chodníků

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec komunikace

Václavov u 

Bruntálu

Ve středu obce,směrem na Dolní konec obce byly asi před 30 lety 

vybudovány chodníky,které jsou již propadlé a zdraví nebezpečné.CHodník 

je především podél silnice 1.třídy,kde občané,zvláště děti chodí na 

autobus.Táhne se podél celé,velmi nebezpečné křižovatky v centru obce. 1 000 000,00 Kč 2016

Zázemí na hřišti

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec

občanská 

vybavenost

Václavov u 

Bruntálu

Obec každoročně se snaží něco vylepšit na místním hřišti.na př.in-line 

dráhu,dotažení vod.řádu,elektřinu,betonový parket,stánek a pod.Nemáme 

ale žádné zázemí-pevný přístřešek-boudu.Hřiště využívají i děti,v případě 

špatného počasí by se měly kam uchýlit. 500 000,00 Kč 2017

Odstranění vodní 

nádrže

Obec Václavov u 

Bruntálu Obec

Václavov u 

Bruntálu

Zhruba před 45 lety byla na konci hřiště vybudována umělá vodní 

nádrž,která sloužila hlavně hasičům. Asi pře 10 lety jsme vynaložily nemalé 

finanční prostředky na vyčištění této nádrže, ale v současné době je již opět 

zanesena bahnem, celá popraskaná a kazí vzhled pěknému prostranství. 

Chtěli bychom tuto nádrž zlikvidovat a prostor využít hlavně při 

venkovních,kulturních akcích. 1 000 000,00 Kč 2017-2018

Kulturní akce v obci Václavov u Bruntálu Obec kultura

Václavov u 

Bruntálu

Obec každoročně pořádá Dny obce,které máme spojené s oslavou Dne 

dětí.Jelikož chceme,aby občané,děti i hosté s okolí byli spokojeni,snažíme 

se vždycky zajistit známou celebritu a zajistit zajímavý program po celý den 

a večer.Toto je dosti nákladné,občané jsou čím dál náročnější.Každý rok nás 

stojí tato akce nejméně 200.000 Kč. 1 200 000,00 Kč 2016-2020

Revitalizace středu 

obce Město Břidličná Obec Břidličná

Ulice Nábřežní a část ulice Rýmařovská nahrazuje náměstí v Břidličné. Je 

zde centrum obce. Nachází se tu síť prodejen, autobusové nádraží, městský 

úřad, pošta. Autobusové nádraží je  zbytečně veliké. Pro potřeby veřejné 

dopravy jsou dostačující tři stání autobusů. Město by chtělo autobusové 

nádraží situovat jinak. To znamená zmenšit a plochu, která je nepotřebná 

použít na parkovou úpravu a parkoviště osobních vozidel. Dále pak provést 

celkovou úpravu ulice Nábřežní to znamená,  ozelenit, provést opravu 

chodníků a komunikace, vyměnit veřejné osvětlení a pod. 30 000 000,00 Kč 2016 -2017
Modernizace 

techniky Obec Horní Město Obec hasiči Horní Město

Pořízení a modernizace vybavení a strojového parku Sboru dobrovolných 

hasičů. 3 000 000,00 Kč 2016-20118
Regenerace centra 

obce Horní Město 

II. Obec Horní Město Obec cestovní ruch Horní Město Vybudování parkoviště jako zázemí pro zpřístupněné podzemní štoly 3 000 000,00 Kč 2016

Vybudování 

vodovodu 

Albrechtice u 

Rýmařova Město Břidličná Obec

technická 

vybavenost

Albrechtice u 

Rýmařova

Obec Albrechtice u Rýmařova je integrovanou obcí města Břidličná. V této 

obci doposud nebyl vybudován vodovodní řád. Občané, kteří zde žijí, nebo 

mají chalupu, používají své vlastní studny. V letních měsících, kdy jsou 

sucha a některé studny vyschnou, musí město dovážet do této obce pitnou 

vodu. Rovněž není záruka, že voda ve studních je kontrolovaná. 8 000 000,00 Kč 2017



Zastavovací 

objemová studie 

pro výstavbu RD Město Břidličná Obec

technická 

vybavenost Břidličná

Město Břidličná má nedostatek parcel pro stavbu RD při individuální 

výstavbě. Lokalita, která je začleněná v ÚP na stavbu RD je v majetku státu. 

Vzhledem k tomu že ze strany občanů je veliký zájem o individuální 

výstavbu RD chtělo by město tuto parcelu vykoupit a pořídit objemovou 

zastavovací studii. Jedná se o lokalitu u hřbitova. 2 000 000,00 Kč 2016-2017
Regenerace centra 

obce Horní Město 

III. Obec Horní Město Obec

technická 

vybavenost Horní Město

Realizace infrastruktury a zázemí pro zpřístupněnou štolu, vytvoření 

pracovních míst, realizace prohlídkové trasy 15 000 000,00 Kč 2017 - 2020

Místo pro relaxaci Obec Horní Město Obec

občanská 

vybavenost Rešov

Vytvoření odpočinkového místa pro návštěvníky Rešovských vodopádů a 

místní obyvatele 1 500 000,00 Kč 2016
Brownfields 

Skály Obec Horní Město Obec brownfields Skály

Demolice objektu a vybudování rekreačního areálu v návaznosti na jezdecký 

areál - spolupráce s podnikatelem 5 000 000,00 Kč 2017  2 roky

Místo pro relaxaci Obec Horní Město Obec

občanská 

vybavenost Dobřečov Doplnění vybavení odpočinkového místa 500 000,00 Kč 2018

Rekonstrukce ČOV Obec Horní Město Obec

technická 

vybavenost Horní Město Rekonstrukce ČOV a kanalizačního řadu 20 000 000,00 Kč 2018    2 roky
Modernizace 

bytového fondu Obec Horní Město Obec

technická 

vybavenost Horní Město Zateplení, výměna topení, rozvody,  modernizace bytů 10 000 000,00 Kč 2016   4 roky
Prevence 

kriminality Obec Horní Město Obec zaměsnanost Horní Město Vytvoření pracovních míst asistentů 5 000 000,00 Kč 2016  5 let

Rekonstrukce 

Společenského 

domu Město Břidličná Obec

občanská 

vybavenost Břidličná

Ve městě Břidličná byl v šedesátých letech postaven společenský dům, 

který doposud nebyl nijak rekonstruován. Byly prováděny pouze udržovací 

práce. Tento objekt je již zastaralý a není důstojným stánkem kultury. V 

objektu se nachází restaurace, salonek , velký sál a malý apartmán pro 

ubytování turistů. Město nemá jiný vhodný objekt pro reprezentaci. Jedná 

se o jediný objekt, kde se mohou konat akce pro větší množství obyvatel  

jako jsou plasy, setkání seniorů, divadla, koncerty apod. Město by chtělo 

tento objekt zrekonstruovat a hlavně zmodernizovat. 20 000 000,00 Kč 2016-2018

Modernizace 

vybavení ZŠ, MŠ 

a ŠJ Obec Horní Město obec škola Horní Město Modernizace vybavení základní školy, mateřské školy a školní jídelny 1 800 000,00 Kč 2016
Rozvoj spolkové 

činnosti Obec Horní Město obec

občanská 

vybavenost Horní Město Úpravy a vybavení nebytových prostor pro rozvoj činnosti spolků v obci 800 000,00 Kč 2018  1 rok

Hasičská zbrojnice Město Břidličná Obec hasiči Břidličná

Jedná se o jednu z nejstarších budov na původním historickém náměstí v 

Břidličné. Dobrovolní hasiči města Břidličná jsou  zařazeni do JPO II. Celkem 

mají 32 členů.  V roce 2014 město realizuje opravu střechy objektu.  V další 

etapě by město chtělo dokončit celkovou opravu spočívající ve výměně 

oken, dveří, vrat do garáží a  vystavět sušák na hadice. Rovněž tak 

zrealizovat opravu pláště budovy – novou fasádu. 2 000 000,00 Kč 2016-2018

Upevnění tradic Obec Horní Město Obec kultura Horní Město

Vytvoření zázemí a vybavení Hornického spolku v obci, pořádání Hornických 

dnů 1 500 000,00 Kč 2016



Modernizace 

školního hřiště Obec Horní Město Obec škola Horní Město Modernizace a vybudování školního hřiště u základní školy 2 400 000,00 Kč 2016-2018

Elektrokola Obec Horní Město Obec cestovní ruch Horní Město

Pořízení elektrokol a propojení turistiky a cykloturistiky v rámci pensionů a 

restaurací ve spolupráci s podnikateli 2 000 000,00 Kč 2016   4 roky

Rekonstrukce 

chodníku na ulici 

Rýmařovská Město Břidličná Obec komunikace Břidličná

Ulice Rýmařovská je jednou z nejfrekventovanějších ulic v Břidličné. Je zde 

velká zástavba RD a zcela zde chybí chodník pro pěší. Chodí zde děti do 

školy a školky. V rámci bezpečnosti na komunikaci by město chtělo tento 

chodník nově vybudovat. 3 000 000,00 Kč 2016

Údržba zeleně Obec Horní Město Obec Životní prostředí Horní Město

Pořízení strojů na údržbu v lesích, veřejné zeleně a komunikací, ochrana 

životního prostředí 2 600 000,00 Kč 2017  2 roky

Oprava kostela

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Břidličná Oprava opěrné zdi, krytiny kostela 5 000 000,00 Kč 2017

Oprava fary

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Rýmařov Oprava věže, střechy, fasády, instalace, odvodnění 7 800 000,00 Kč 2017

Oprava Kaple v 

Lipkách

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Rýmařov

Filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách, je 

nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým 

významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Je potřeba udělat novou 

fasádu kostela a odvodnění. 3 500 000,00 Kč 2017
Oprava kostela sv. 

Antonína 

Paduánského

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Tvrdkov Obnova fasády, odvodnění 2 000 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Jakuba staršího

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Dolní Moravice interiér 350 000,00 Kč 2017
Oprava kostela 

svaté Máří 

Magdalény

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Horní Město Oprava fasády, odvodnění a kůry. 5 500 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Jiří

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Lomnice Střešní krytina, obnova fasády, odvodění. 2 000 000,00 Kč 2017

Oprava kostela 

Nejsvětější Trojice

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Malá Morávka Odvodnění, oprava fasády, nátěry. 3 500 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Kateřiny

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Rešov obnova fasády, odvodnění 2 500 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Jana Křitele

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Ryžoviště oprava střechy, oprava fasády 6 500 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Kateřiny

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Stránské oprava krovu a fasády, odvodnění, interiér 4 500 000,00 Kč 2017



Oprava kostela sv. 

Trojice

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev

Albrechtice u 

Rýmařova Celková obnova zdevastované stavby. 6 000 000,00 Kč 2017

Oprava kaple sv. 

Jana Křtitele

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Dobřečov Odvodnění, oprava fasády 750 000,00 Kč 2017

Oprava kaple sv. 

Anny

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Stříbrné Hory Odvodnění, oprava fasády 850 000,00 Kč 2017
Oprava kaple 

Navštívení Panny 

Marie

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Ferdinandov Střecha, oprava fasády, odvodnění. 1 500 000,00 Kč 2017

Oprava kostela sv. 

Václava

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Skály Fasáda, odvodnění, oprava stropů 2 500 000,00 Kč 2017

Oprava fary 

Ryžoviště

Římskokatolická 

farnost ostravsko-

opavské diecéze církev Ryžoviště instalace, fasáda, odvodnění 4 800 000,00 Kč 2018
Energetické úspory 

objektu náměstí 

Míru 2 a 7, 

Rýmařov město Rýmařov Obec

občanská 

vybavenost Rýmařov

Objekty tvoří jeden funkční celek. Záměr zateplení obvodových stěn, soklu, 

podlahy půdy, výměna veškerých otvorových výplní. 4 000 000,00 Kč

2016, 3 

měsíce

II. etapa opravy 

střechy na ZŠ a 

MŠ Ryžoviště Obec Ryžoviště Obec škola Ryžoviště Oprava sedlové střechy 800 000,00 Kč 2016
Hlavní kříž na 

hřbitově Obec Ryžoviště Obec kulturní dědictví Ryžoviště Oprava kulturní památky - hlavní kříž na místním hřbitově 400 000,00 Kč 2016
Oprava hřbitovní 

zdi a rozšíření 

kolumbária Obec Ryžoviště Obec kulturní dědictví Ryžoviště Kompletní oprava hřbitovní zdi a pro velký zájem rozšíření kolumbária 700 000,00 Kč 2017

Modernizace 

hasičské techniky Obec Ryžoviště Obec hasiči Ryžoviště

z důvodu zastaralé a nevyhovující techniky je nutno postupně ji 

modernizovat, aby i do budoucna byla zajištěna bezpečnost spoluobčanů - 

vozový park, technické prostředky 4 000 000,00 Kč 2016-2018

Místo pro všechny Obec Ryžoviště Obec

občanská 

vybavenost Ryžoviště

Vybudovat místo u požární zbrojnice pro smysluplné trávení volného času 

dle přání, námětů a názorů dětí, mládeže, místních hasičů a dalších 

spoluobčanů z obce. Výstavba altánu s posezením. 200 000,00 Kč 2016
Horolezecká 

stěna Obec Ryžoviště Obec

občanská 

vybavenost Ryžoviště

Rozšíření volnočasových aktivit v Ryžovišti výstavbou horolezecké stěny v 

místní tělocvičně. 1 000 000,00 Kč 2016
Zřízení muzea v 

Ryžovišti Obec Ryžoviště Obec cestovní ruch Ryžoviště Zřízení muzea v Ryžovišti. 150 000,00 Kč 2016-2018

Modernizace 

vybavení 

mateřské školy Obec Ryžoviště Obec škola Ryžoviště Modernizace vybavení mateřské školy - šatnové vybavení, lehátka, nábytek 500 000,00 Kč 2016-2017



slavnost 145. 

výročí založení SDH Obec Ryžoviště Obec kultura Ryžoviště zajištění kulturního programu 150 000,00 Kč 2016

ůprava návsí  Ruda obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Ruda u Rýmařova

úprava návsí  nový povrch komununikací ,vybudování parkovacích míst-

16,vybudování inf.tabulí,nový mobiliář 1 500 000,00 Kč 2016

sportovní areál v 

Tvrdkově obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Tvrdkov

dokončení zázemí na společensko sportovní akce,výstavba altánu,napojení 

infrastruktury tj.voda,elektřina,nákup mobiliáře,ůprava okolí 

multifunkčního hřiště-výsadba zeleně,spevnění okolí zámkovou dlažbou. 1 000 000,00 Kč 2016

turistický chodník  

Ruda-Rešovské 

vodopády obec Tvrdkov Obec cestovní ruch Ruda u Rýmařova

úprava chodníku ,vybudování mobiliáře a naučných tabulí,úprava 

parkovacích míst. 700 000,00 Kč 2016

oprava veřejného 

osvětlení a 

rozhlasu obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Ruda u Rýmařova oprava veřejného rozhlasu,výměna lamp veřejného osvětlení 1 000 000,00 Kč 2016

oprava kulturních 

památek obec Tvrdkov Obec kulturní dědictví Ruda u Rýmařova

oprava kulturních památek tj.sochy,zvonička,pomník padlých v 

Rudě,oprava hřbitovních zdí,úprava okolí 2 500 000,00 Kč 2016
oprava místních 

komunikací obec Tvrdkov Obec komunikace Ruda u Rýmařova oprava místních komunikací 3 000 000,00 Kč 2016-2020

vybudování 

nového vodovodu  

3 etapa Tvrdkov obec Tvrdkov Obec

technická 

vybavenost Tvrdkov vybudování nového vod.řádu v obci Tvrdkov 700 000,00 Kč 2016
propojení 

cyklostezek obec Tvrdkov Obec cyklostezska Ruda u Rýmařova propojení cyklostezek s olomouckým krajem 3 000 000,00 Kč 2018

Rekonstrukce 

budovy č.p.86 

Jiříkov na pozemku 

p.č. 102 Obec Jiříkov, Jiříkov 85 Obec

občanská 

vybavenost Jiříkov

Rekonstrukce budovy (bývalé zdravotní středisko) na  budovu 

obecního úřadu. Výměna oken,  elektrorozvody, topení, rozvody vody 

a odpadů,  zateplen fasády aj. 4 000 000,00 Kč 2016
Bezpečnost na 

cestách obec Tvrdkov Obec komunikace Tvrdkov výstavba chodníků v obci 2 500 000,00 Kč 2018,2019

Odstavné a 

parkovací plochy obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Ruda u Rýmařova vybudování odstavných plocha parkovacích míst v obcích 1 500 000,00 Kč

2018  

6měsíců-1 

rok

Výstavba 

domovních čističek 

odpadních vod obec Tvrdkov Obec

technická 

vybavenost Tvrdkov

pomoc obce místním spoluobčanům vybudovat společné čistírny odpadních 

vod-pro část obce nebo ulic 3 000 000,00 Kč 2016-2020



Rekonstrukce 

vodní nádrže v 

Harrachově Město Rýmařov Obec Životní prostředí Rýmařov

Měly by zde být rekonstruovány stávající dva rybníčky (havarijní stav) na 

jednu nádrž o rozloze cca 0,35 ha. Bude to nádrž s více účely, smyslem je 

opět zvýšení biodiverzity (stávající nádrž měla z tohoto hlediska nevhodnou 

konstrukci – betonové panely, sklon břehů) a též možnosti rekreace 

(zlepšení přístupu do vody, větší plocha, litorální zóna přispívající ke 

zlepšení kvality vody). 2016

Oprava zachytných 

odkalovacích 

nádrží obec Tvrdkov Obec

technická 

vybavenost Ruda u Rýmařova oprava zachytných a odkalovacích nádrží a kanalizace 2 500 000,00 Kč 2019

Tůně Jamartice II Město Rýmařov Obec Životní prostředí

Rýmařov - 

Jamartice

vzniknou tři tůně, budou vybudovány úkryty pro další živočichy. Účelem je 

návrat tohoto typu biotopu – mokřad do krajiny, kde vlivem zejména 

melioračních prací prakticky vymizel a tím přispět ke zvýšení biodiverzity a 

možnosti přežití mizejících volně žijících živočichů, zejména obojživelníků. 2016

Sportovně 

relaxační 

sportoviště. obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Tvrdkov

oprava lyžařského vleku,dobudování zázemí na přehradě,nákup 

techniky,úprava přehradní nádže 11 000 000,00 Kč 2019,202
Vytvoření 

passportu 

kanalizace Město Rýmařov Obec

technická 

vybavenost Rýmařov kompletní monitoring kanalizace, vynesení tras do digitální podoby 1 500 000,00 Kč 2016-2018

Rekonstrukce ul. 

Hornoměstská Město Rýmařov Obec komunikace Rýmařov

kompletní rekonstrukce ul. Hornoměstská - od ul. nám. Svobody po ul. 

Okružní. Vytvoření nových konstrukčních vrstev, nové obruby, chodníky a 

kryt komunikace 6 000 000,00 Kč 2016
Zpracování 

biologicky 

rozložitelného 

odpadu Město Rýmařov Obec Životní prostředí Rýmařov

pořízení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (BRO) i se svozovým 

vozidlem na tento odpad, včetně mechanismu pro následné zpracování na 

biokompostárně 4 500 000,00 Kč 2016-2017

Rekonstrukce 

autobusového 

nádraží a 

parkoviště před 

SVČ Město Rýmařov Obec

Autobusové 

nádraží Rýmařov Rýmařov

kompletní rekonstrukce autobusového nádraží-přístupové a příjezdové 

plochy, odvodnění, zastřešení nástupišť, zřízení veřejného WC, napojeného 

na vodu, kanalizaci a NN, včetně veřejného osvětlení; a dále rekonstrukce 

stávajícího parkoviště před objektem SVČ, zahrnující rekonstrukci 

parkovacích a přístupových ploch, s návazností a napojením na nové 

autobusové nádraží 2016

Generel 

cyklostezek - 

propojení 

stávajících 

cyklostezek a 

vybudování nových 

do místních částí 

Města Město Rýmařov Obec cyklostezska

Rýmařov, 

Janovice, 

Jamartice, 

Ondřejov, 

Edrovice

generel cyklostezek - propojení stávajících cyklostezek (Ondřejov, Rýmařov - 

8. května, Janovice - Penny Market Janovice) a vybudování nových do 

místních částí Města (Edrovice, Jamartice), případně protažení cyklostezky 

v Ondřejově, vše s možností napojení na nadregionální cyklostezky 2016-2020



Multifunkční dům 

pro kulturu obec Tvrdkov Obec

občanská 

vybavenost Tvrdkov oprava obecní budovy na kulturně společenský dům ,muzeum a jiné 11 000 000,00 Kč 2016-2020
Zpevněné 

parkovací a 

přístupové plochy 

"Hrádek" Město Rýmařov Obec

občanská 

vybavenost Rýmařov

rekonstrukce stávající komunikace v okolí Hrádku, zahrnující nové pojízdné 

a přístupové plochy, s kontejnerovým stáním, se zelení a napojením na 

novou pasáž do ul. Radniční 2016
Cyklostezka 

střecha Evropy Obec Lomnice Obec komunikace Lomnice Zvýšení bezpečnosti při pohybu pěších a cyklistů v obci 29 000 000,00 Kč 2016-2020

Zateplení hasičské 

zbrojnice Obec Lomnice Obec

občanská 

vybavenost Lomnice Vysoká energetická náročnost budovy 500 000,00 Kč 2016

Rozšíření a 

intenzifikace ČOV Obec Lomnice Obec

technická 

vybavenost Lomnice

Dosud provozovaná ČOV je již nevyhovující, zlepšení životních podmínek v 

obci. 3 000 000,00 Kč 2016-2020
Vybudování 

protipovodňového 

systému Obec Lomnice Obec

protipovodňové 

opatření Lomnice

Zvýšení informovanosti občanů před hrozícím nebezpečím povodní, 

zvýšené hladiny toku, přívalu srážkových vod. 1 400 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

mostu na místní 

komunikaci Obec Lomnice Obec

občanská 

vybavenost Lomnice

Most je jedinou přístupovou spojnicí mezi komunikacemi. Hlavní příjezd k 

vlakovému nádraží. 1 200 000,00 Kč 2016
Oprava fasády a 

jímky na čp. 83 Obec Lomnice Obec

občanská 

vybavenost Lomnice

Havarijní stav objektu, nutná rekonstrukce, využití pro zřízení muzea o 

životě v naší vesnici. 2 000 000,00 Kč 2017
Rekonstrukce 

schodiště a 

výměna oken na 

OÚ Obec Lomnice Obec

občanská 

vybavenost Lomnice

Zřídit bezbariérový přístup na obecní úřad a snížit energetickou náročnost 

objektu 750 000,00 Kč 2018

Rekonstrukce 

stávajích chodníků Obec Lomnice Obec komunikace Lomnice Bezpečný pohyb chodců v obci 1 200 000,00 Kč 2019

Zázemí k 

fotbalovému hřišti Obec Lomnice Obec

občanská 

vybavenost Lomnice

Vybudování chybějícího zázemí pro provoz fotbalového hřiště (šatny, 

sprchy, WC, klubovna) 2 500 000,00 Kč 2018-2019
Dny obce s 

vozatajskými 

závody

Obec Lomnice ve 

spolupráci s 

Ekofarmou Obec kultura Lomnice

Posílit tradiční setkávání místních i rodáků v obci, propagace vozatajských 

závodů 120 000,00 Kč 2016-2020

Obnova kulturního 

dědictví obce Obec Lomnice Obec kulturní dědictví Lomnice Zachovat objekty kulturního dědictví v obci (boží muky, křížky, kapličky). 1 000 000,00 Kč 2016-2017



Technická 

infrastruktura 

Edrovice II. Město Rýmařov Obec

technická 

vybavenost

Rýmařov - 

Edrovice

Příprava na pokračování lokality pro výstavbu rodinných domů v Edrovicích. 

Nová lokalita bude zahrnovat 13 parcel určených k výstavbě samostatně 

stojících rodinných domů. Projekt zahrnuje kompletní zasíťování - 

kanalizace, voda, NN (bez plynu), a přípravu přípojek k jednotlivým 

parcelám určených k zastavění; a dále zřízení přístupové komunikace, vč. 

chodníků a parkoviště; zřízení odpočinkové zóny a osazení zeleně. 2016-2017

Oprava 

podnikatelského 

objektu - výrobní 

dílny + 

restaurace

Josef Zaoral 

Sokolovská 406 

Břidličná Zámečnictví -

výroba z papíru a Al 

folie IČO :41379608 Podnikatel Vajglov

Oprava fasády ;výměna oken ;zřízení ubytovací kapacity cca 20míst

zřizení kuchyně ;oplocení pohledové části pozemku z ulice 2 500 000,00 Kč 2016 - 2018

Rozšíření 

Rekreačního 

areálu v Nové Vsi

Obec Dolní Moravice, 

SHR Mgr. Jan 

Vinohradník

projekt 

spolupráce Dolní Moravice

Vybudování lanové a bobové dráhy, která bude sloužit v zimním období pro 

lyžaře a v letním pro turisty. Využití stávajícího parkoviště včetně možnosti 

návštěvy místního rybníku v majetku obce. Dále bude tato dráha spojovat 

spodní část Nové Vsi s již vybudovaným stadionem běžeckých, lyžařských 

tratí a bude také sloužit jako dopravní prostředek pro návštěvu již 

vybudované Vyhlídkové věže.

Tento projekt by měl generovat min. 5. pracovních míst 35 000 000,00 Kč 2016, 1 rok

Rozšíření 

lyžařského areálu obec Dolní Moravice obec cestovní ruch Dolní Moravice

Vybudování soc. zázemí včetně tribuny, nákup sněžné rolby pro úpravu 

celého běžeckého stadiónu včetně běžeckých, lyžařských tras. 6 000 000,00 Kč 2016- 90. dní
Rozšíření 

ubytovacích 

kapacit obec Dolní Moravice obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice

Výstavba podkrovního bytu v prostorách Obecního úřadu sloužícího pro 

ubytování turistů. Využití stávajícího zázemí - sál, společenská místnost, 

posilovna atd. 2 000 000,00 Kč 2016
Modernizace 

podniku Karel Záhora Podnikatel Dolní Moravice

Vybudování podkrovních kancelářských prostor cca 180m2. Projekt bude 

generovat jedno pracovní místo. 2 400 000,00 Kč 2016

Modernizace 

podniku David Kopeček Podnikatel Dolní Moravice

Nákup nových strojů a technologií včetně oplocení sídla firmy. Zlepšení 

kvality výrobků a rozšíření nabízených produktů. Projekt bude generovat 

min. 1. pracovní místo. 2 500 000,00 Kč 2016

Bezbariérová 

knihovna

Městská knihovna 

Rýmařov obec

občanská 

vybavenost Rýmařov

V koncepci knihovny 2014-2018 je zpřístupňování služeb knihovny bez 

jakýchkoliv bariér a jejich poskytování všem bez rozdílu sociálního a 

ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské 

příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap či omezení - tzn. vybudovat 

bezbariérovou knihovnu v centru města,   přístupná pro  starší a tělesně 

postižené občany, maminky s dětmi(s kočárky). 

Uskutečnění tohoto záměru se knihovna bude moci zapojovat do 

celostátních soutěží ,např."Knihovna roku" aj.  a srovnávat se s celostátním 

standardem pro knihovny "Benchmarking knihoven" , kde bohužel 

nedosahujeme jedno velice důležité kritérium - bezbariérovost. 10 000 000,00 Kč 2016-2020



sport centrum MicroTeam s.r.o. Podnikatel Lomnice

podpora cyklistického zázemí - servis, ubytování, občerstvení

možnost výstavby inline stezek 

fit centrum 2 000 000,00 Kč 2016-2018
Dokončení 

rekonstrukce 

chovatelského 

objektu na parcele 

č.726

Český svaz chovatelů 

ZO Břidličná IČO 

:62352440

Nezisková 

organizace Břidličná

Stavební úprava druhé poloviny budovy.

První polovina byla upravena a zkolaudována

19.11.2012 1 200 000,00 Kč 2016 -2017

Systém sběru 

kovového odpadu

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov Nákup sběrných nádob na kovový odpad 100 000,00 Kč 2016
Založení prvků 

ÚSES Město Rýmařov obec Rýmařov Založení prvků ÚSES na vybraných pozemcích ve vlastnictví Města Rýmařov 2016-2020

Odpadové centrum 

II. etapa

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

Dobudování odpadového centra - překladiště, rampa, velkoobjemové 

kontejnery na všechny složky komunálního odpadu 8 500 000,00 Kč 2016

Broukoviště

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

Ponechání doupných stromů, či při kácení ve volné krajině ponechávat 

jejich torza 2016

Ptačí budky

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o., 

Byterm p.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

Instalace ptačích budek jako náhrada za zaniklé hnízdní příležitosti při 

rekonstrukcích budov či kácení stromů 20 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

zeleně na sídlištích

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov Rekonstrukce nevhodně, nekoncepčně vysazené zeleně na sídlištích 500 000,00 Kč 2016-2020

Obnova zeleně v 

parcích

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

obnova městských parků, dosadba druhově vhodných dřevin včetně 

keřového patra a obnovy trávníků 500 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

zeleně na 

městském hřbitově

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

dosadba po obvodu hřbitova, rekonstrukce trávníků, komunikací, 

odstranění či omlazení neudržované thuje, v horní části provést parkovou 

úpravu a změnit ji na rozptylovou loučku 2 000 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce ČOV

Město Rýmařov, 

Městské služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov Rýmařov

Obnovení technologie na ČOV, doplnění dávkování srážedla na 

odstraňování fosforu 5 000 000,00 Kč 2016-2020

Hrazení 

Podolského potoka Lesy ČR Lesy ČR Rýmařov Zvýšení kapacity koryta na min. O100 2016

Podolský potok - 

oprava hrazení a 

odstranění nánosů Lesy ČR Lesy ČR Rýmařov, Janovice Oprava hrazení a odtěžení nánosů (obnova kapacity koryta) 2016



Rekonstrukce 

zdrojů Teplo 

Rýmařov, s.r.o.

Město Rýmařov, Teplo 

Rýmařov, s.r.o. obec Rýmařov

Rekonstrukce - náhrada zastaralých zdrojů, využití kogenerace u vhodných 

plynových zdrojů, využití alternativních zdrojů ve vhodných lokalitách 2016-2018

Úpravy školního 

náměstí Město Rýmařov obec

občanská 

vybavenost Rýmařov

kompletní rekonstrukce zpevněných ploch na Školním náměstí, včetně 

úpravy parkoviště, opravy dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, zřízení 

odpočinkového zálivu, zeleně a osazení mobiliáře 10 000 000,00 Kč 2016-2018
Rekonstrukce ul. 

Husova a zřízení 

parkoviště Město Rýmařov obec Rýmařov

celková rekonstrukce ul. Husova, včetně nádvoří objektů přístupných z 

nám. Míru, dále pak oprava kanalizace, veřejného osvětlení, zřízení 

parkoviště, osazení zeleně a mobiliáře 4 500 000,00 Kč 2016-2018

Rekonstrukce 

objektu budovy 

garáží na 

Palackého ulici na 

Hasičskou zbrojnici 

JSDH Rýmařov Město Rýmařov obec Rýmařov

Přestavba předmětného objektu na hasičskou zbrojnici pro místní jednotku 

dobrovolných hasičů, včetně napojení na technickou infrastrukturu 2016

Farma Tylov Anna Kyselová

zemědělský 

podnikatel Lomnice-Tylov

nákup starého zemědělského objektu a jeho rekonstrukce,vybudování 

hnojiště.To vše za účelem chovu hovězího dobytka. 15 000 000,00 Kč 2016

Kanalizace obce 

Velká Štáhle Obec Velká Štáhle obec

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Cílem projektu je odkanalizování obce Velká Štáhle, dle již zhotovené 

dokumentace. Kanalizační síť bude budována postupně, jednotlivé větve 

budou sváděny do  9 menších čističek odpadních vod. V současné době 

probíhají práce na novém územním plánu, se kterým by byla takto pojatá 

kanalizace v souladu. 40 000 000,00 Kč 2016-2020

Výměna střešní 

krytiny mateřské 

školy Velká Štáhle Obec Velká Štáhle obec škola Velká Štáhle

Předmětem projektu je komplexní výměna střešní krytiny mateřské školy, 

včetně zateplení. 2 500 000,00 Kč 2016

Chodník podél 

státní silnice do 

Břidličné Obec Velká Štáhle obec komunikace Velká Štáhle

Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního areálu, který slouží pro 

potřeby dětí v mateřské škole. Vyprojektována je tzv. přírodní zahrada, kde 

by se děti nejen zabavily ale i nenásilnou formou poučily o dění v přírodě. 1 000 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

místní komunikace 

4c Obec Velká Štáhle obec komunikace Velká Štáhle

Místní komunikace 4c spojuje silnici s novostavbami rodinných domků. V 

současné době je povrch provizorně opatřen asfaltovou drtí, projekt řeší jak 

zpevnění komunikace, tak nový povrch a odvodnění. 1 400 000,00 Kč 2016
Dokončení 

rekonstrukce 

hřbitova Obec Velká Štáhle obec

občanská 

vybavenost Velká Štáhle

V minulosti byl pořízen projekt kompletní rekonstrukce hřbitova, z toho již 

bylo vybudováno kolumbárium. Dále bude zbudováno nové oplocení, 

opravena márnice a zřízen zdroj vody. 2 500 000,00 Kč 2017

Oprava sakrálních 

památek Obec Velká Štáhle obec kulturní dědictví Velká Štáhle

Předmětem je renovace kamenného  kříže před hřbitovem a oprava 

kapličky naproti obecnímu domu. 400 000,00 Kč 2016



Zatrubnění 

vodoteče v areálu 

mateřské školy Obec Velká Štáhle obec

občanská 

vybavenost Velká Štáhle

Cílem projektu je vyřešení havarijního stavu vodního kanálu, potékajícího 

areálem mateřské školy. 380 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

fasády obecního 

domu Obec Velká Štáhle obec

občanská 

vybavenost Velká Štáhle

Předmětem projektu  je opatření obecního domu zateplenou fasádou., 

součástí projektu je obnova izolace zdiva. 1 250 000,00 Kč 2018
Fasáda mateřské 

školy Obec Velká Štáhle obec

občanská 

vybavenost Velká Štáhle

Obnovení fasády mateřské školy, při zachování historického vzhledu 

budovy. Součástí projektu je i obnova izolace zdiva. 1 600 000,00 Kč 2019
10.	Povodňová 

ochrana v 

intravilánu a ve 

volné krajině Obec Velká Štáhle obec

protipovodňové 

opatření Velká Štáhle

Předmětem projektu je zbudování protipovodňových opatření na severní 

straně obce, řešících jak zpevnění stávajících vodotečí, tak zbudování 

zádržných poldrů, výsadba zpevňovacích porostů, na ochranu nemovitostí  

nacházejících se pod kopcem u státní silnice. 3 000 000,00 Kč 2020
Vodovod k části 

obce Kodýtkov Obec Velká Štáhle obec

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Jedná se o napojení části obce na vodovod, včetně nových ploch k výstavbě 

RD a plnírny techn. plynu 2 500 000,00 Kč 2018
Oprava střechy 

kostela Obec Velká Štáhle obec kulturní dědictví Velká Štáhle Cílem projektu je opatření střechy kostela novou krytinou. 900 000,00 Kč 2019
Chodník podél 

státní silnice do 

Břidličné Obec Velká Štáhle obec cyklostezska Velká Štáhle

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců mezu  Velkou Štáhlí a 

Břidličnou na úzké a frekvetované silnic. Možno spojit i s cyklostezkou. 4 000 000,00 Kč 2020
Rozšíření 

ubytovacích 

kapacit Karel Záhora Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Výstavba penzionu. Využití stávajícího zázemí koňské farmy. 7 000 000,00 Kč 2016, 1. rok

Modernizace 

podniku

Mgr. Jan Vinohradník, 

Ing. Pavel Vinohradník

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice

Nákup nových technologií včetně stavebních úprav. ( Zásobník a čistička 

obilnin atd.) 5 000 000,00 Kč 2016-2018

Modernizace 

podniku

Mgr. Jan Vinohradník, 

Ing. Pavel Vinohradník

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice

Rekonstrukce budov v areálu firmy. ( oprava střešních krytin, obvodových 

plášťů, podlah. Výměna oken atd.) 7 000 000,00 Kč

2016 - 2018, 

1. rok

Modernizace 

podniku

Mgr. Jan Vinohradník, 

Ing. Pavel Vinohradník

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice Oplocení areálu včetně opravy příjezdových komunikací. 6 000 000,00 Kč 2016-2020

Modernizace 

podniku

Mgr. Jan Vinohradník, 

Ing. Pavel Vinohradník

zemědělský 

podnikatel pořízení stroje Dolní Moravice Nákup  nové zemědělské techniky. 3 000 000,00 Kč 2016-2020

Zlepšení dopravní 

infrastruktůry obec Dolní Moravice obec

občanská 

vybavenost Dolní Moravice

Výstavba autobusové čekárny ve směru Malá Morávka - Rýmařov. ( v 

současné době výše uvedená zastávka neexistuje) 500 000,00 Kč 2016-2018

Oprava místní 

komunikace III.tř. 

v Břidličné Město Břidličná obec komunikace Břidličná

Ulice Nádražní je velmi frekventovanou komunikací. Jedná se o místní 

komunikaci III třídy. Na této ulici se nachází firma UNIST, která má cca 30 

zaměstnanců, dále pak uhelné sklady a je zde hustá zástavba RD. Zároveň 

se tu nachází cesta k naučné stezce Břidličná jezírka - Ryžoviště. Cesta je v 

dezolátním stavu a v letních měsících značně prašná. Její oprava je 

nezbytná. 2 500 000,00 Kč 2016



Oprava komunikací 

- Vajglov paneláky Město Břidličná Obec komunikace Vajglov

V místní části Břidličné ve Vajglově jsou postaveny dva panelové domy s 36 

byty. Příjezdová komunikace k těmto domům je původní a je značně 

poškozená. V objektu jednoho panelového domu se nachází  také domovní 

kotelna, která je zásobována tuhým palivem. Příjezd ke kotelně po této 

komunikaci je velmi svízelný. Obyvatelé si také stěžují na prašnost. 800 000,00 Kč 2018

Oprava 

komunikace 

Vajglov RD Město Břidličná obec komunikace Vajglov

Ve Vajglově směrem na Ryžoviště se nachází 20 RD. Příjezdová komunikace 

k těmto RD je ve vlastnictví Pozemkového úřadu ČR. V současné době 

město požádalo o převod pozemků pod komunikací na město Břidličná a to 

z důvodu, že město již více jak dvacet let tuto komunikaci v zimních 

měsících udržuje. Povrch komunikace je v dezolátním stavu. 2 000 000,00 Kč 2017

Kompletní oprava 

chodníků Město Břidličná Obec komunikace Břidličná

Oprava chodníků na celém katastru měst Břidličná kromě již nově 

vybudovaných chodníků a to na ulici Osvobození, 1.máje  kolem vlakového 

nádraží směrem na náměstí Svobody. Na zbývajících chodnících se po celá 

léta dělaly jen nutné udržovací práce. 15 000 000,00 Kč 2017

Oprava veřejného 

osvětlení Město Břidličná obec veřejné osvětlení

Břidličná, Vajglov, 

Albrechtice u 

Rýmařova

Veřejné osvětlení v Břidličné, Vajglově a Albrechticích u Rýmařova je již 

zastaralé. Město postupně vyměňuje svítidla za úspornější, ale i stožáry již 

potřebují výměnu. Městu Břidličná se za posledních dvacet let podařilo 

zcela zrekonstruovat  pouze jednu ulici a to 1.máje a náměstí Svobody. 20 000 000,00 Kč 2018

Autobusové zálivy 

Vajglov a 

Albrechtice u  

Rýmařova Město Břidličná obec Autobusové zálivy

Vajglov, 

Albrechtice u 

Rýmařova

Ve Vajglově a Albrechticích u Rýmařova zcela chybí u autobusových 

zastávek zálivy. z Vajglova i Albrechtic dojíždí děti do MŠ a ZŠ do Břidličné a 

Ryžoviště. Rovněž je zde i velký počet dojíždějících dospělých do 

zaměstnání. Tyto nástupní zálivy je nutné zrealizovat z hlediska bezpečnosti 

na komunikacích. 700 000,00 Kč 2016

II: etapa 

rekonstrukce 

krytého bazénu Město Břidličná obec

občanská 

vybavenost Břidličná

V roce 2006 město  požádalo o poskytnutí finančních prostředků na 

rekonstrukci krytého bazénu.V žádosti uspělo a obdrželo na „Rekonstrukci 

krytého bazénu Břidličná“ v rámci programu 298 110 – Břidličná, okres 

Bruntál – evidenční číslo  ISPROFIN 298110-2585  částku  14. mil. Kč.

Tato částka, vzhledem k tomu, že byly finanční prostředky omezené v I. 

etapě opravy krytého bazénu město provedlo podle původní projektové 

dokumentace jen částečnou rekonstrukci.

Odborný odhad investičních nákladů  (propočet) v roce 2001 na realizaci 

celého projektu byl vyčíslen na základě  zpracovaných posudků technického 

stavu stavební části objektu a technického stavu zařízení nutného k provozu 

bazénu  ve výši 22 mil. Kč.

V II.  etapě by město potřebovalo pro zachování funkčnosti bazénu vyměnit  

kachle vany bazénu, provést rekonstrukci vytápění celého objektu, výměnu 

klimatizace za moderní a bazén zatraktivnit. 8 000 000,00 Kč 2018



Hasičský areál SDH Ryžoviště

Nezisková 

organizace hasiči Ryžoviště

Cílem záměru je vybudovat hasičský areál. Hasičký areál by měl čítat dráhu, 

překážky, pergolu. Chceme vybudovat dráhu pro běh na 100 metrů s 

překážkami. Pořídit elektronickou časomíru a překážky potřebné k tomu, 

aby dráha byla 100% funkční - bariéra nízká i vysoká, kladina, okno. Tyto 

překážky by se měli dát uložit pod "pergolu", která by se dala využívat pro 

schůzky mladých hasičů, pro fanoušky fotbalových zápasů a podobně.

Vyudovala by se 100 metrů dlouhá tartanová plocha určená pro dorostence 

a dospělé, kteří by tuto dráhu využívali k tréninkům na soutěže. Dorostenci 

naši obec reprezentují i na republikových kolech a nemají blízko místo, 

které potřebují na tréninky. Na tomto místě, by se mohli pořádat soutěže v 

této oblasti. Mohlo by být využíváno školou pro zlepšení kvality běhu. 600 000,00 Kč 2016

Objevuj krásy 

přírody Hluší Bronislav Podnikatel cestovní ruch Ryžoviště

Zbudování ubytovacích prostor,za účelem rozvoje turismu na Severní 

Moravě a potažmo na Rýmařovsku. Především zviditelnění naší obce 

Ryžoviště a přiblížení ostatním obyvatelům naší vlasti,krásy Jesenických 

hor,luk,strání a vodních děl,které nás obklopují. 300 000,00 Kč 2016-2020

Bavte se s námi! Ivana Malaníková podnikatel cestovní ruch

Karlov pod 

Pradědem

Základní myšlenkou je především v letních a zimních měsících pořádat 

jednodenní, týdenní nebo několika denní programy pro rodiče s dětmi 

zaměřené na různá témata. Snahou je zpestřit a smysluplně naplnit 

především návštěvníkům naší obce jejich pobyt, jelikož občas bývá velmi 

náročné děti na dovolené zabavit a vymyslet jim program, který by je 

zaujal. Byla by navázaná úzká spolupráce se Ski areálem Myšák, který pro 

tyto účely nabízí výborné podmínky. Finance by směřovaly na zajištění 

zázemí, nákup materiálu potřebného k realizaci programů, ušití kostýmů, 

zaplacení realizátorů akce, propagaci akce. 1 000 000,00 Kč 2016

potraviny u zappů michal zapp podnikatel výrobní prostory

Václavov u 

Bruntálu zpevnění zásobovací cesty a vydláždění dvora 80 000,00 Kč 2016

Nákup stroje na 

VDZ Jan Juračka podnikatel pořízení stroje

Václavov u 

Bruntálu

Jedná se o nákup ručně vedeného stroje na nástřik vodorovného 

dopravního značení (VDZ) a nástřik hřišť a parkovacích či odstavných ploch 

barvou. 200 000,00 Kč 2016



Stáj s krmištěm pro 

masný skot Miroslav Fláma

zemědělský 

podnikatel výstavba stáje Křížov

Předmětem projektu je výstavba stáje pro masný skot  a rekonstrukce 

seníku. Stáj je součástí farmy a skot zde bude  ustájen za účelem výkrmu, 

odpočinku  a napájení. Stáj se bude také používat i na  shromažďování 

zvířat pro následné fixování při veterinárních zákrocích, vyšetřeních a 

kontrole zvířete při onemocnění. Dále pak možnost omezení pohybu při 

onemocnění, kdy se zvíře nemůže pohybovat na pastvě a k úpravě kopyt. 

Stáj také při nepříznivých klimatických podmínkách přispívá k zlepšení 

welfare vykrmovaného masného skotu na farmě. Z důvodu ustájení zvířat, 

také nebude docházet k ničení travního porostu na faremních pastvinách v 

době vegetačního klidu.

Masný skot bude ve stáji krmen, prostřednictvím krmného stolu a napájen 

dvěmi nezámrznými míčovými napáječkami.

Dále bude rekonstruován seník, je nutná výměna střešní krytiny, současná 

krytina je ve špatném technickém stavu, střechou zatéká do uskladněného 

sena a slámy a tím dochází ke znehodnocení uskladněného krmiva. 1 900 000,00 Kč 2016

Nová kuchyně

Mateřská škola 

Rýmařov, 1. máje 11, 

okres Bruntál Škola obnova Rýmařov Obnovení vybavení kuchyně a výdejny do nerezového provedení. 1 000 000,00 Kč 2017

Chceme si hrát 

bezpečně

Mateřská škola 

Rýmařov, 1. máje 11, 

okres Bruntál Škola obnova Rýmařov Obnovit vybavení školní zahrady a pořídit nové herní prvky. 400 000,00 Kč 2017

Modernizace 

vnitřního 

vybavení

Mateřská škola 

Rýmařov, 1. máje 11, 

okres Bruntál Škola obnova Rýmařov Pořízení nového nábytku - skříňky, šatny, atd. 300 000,00 Kč 2017
Stavba haly na 

seno Petr Tomaščák

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory

Václavov u 

Bruntálu Hala na uskladnění sena o rozměrech 12 x 32 (m) a výšky 6 m 1 300 000,00 Kč 2016-2018

Galerie Křížov Štefan Búš obec kulturní dědictví Křížov

V kapli Svatého Františka Xaverského,která je kulturní památkou, bychom 

chtěli vytvořit důstojný stánek umění.Bylo by potřeba provézt izolaci 

objektu,následně omítnout a natřít střechu.Dosud jsme veškeré práce 

financovali z vlastních prostředků,přesto,že je objekt ve vlastnictví obce 

Jiříkov. 80 000,00 Kč 2016

Skladová hala Adam Kysel

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Lomnice

Plánuji postavit zemědělskou halu lehké konstrukce pro skladování 

zemědělských komodit a případně strojů. Výhledově se věnovat prodeji 

zemědělské techniky. 500 000,00 Kč

2016, délka 2 

roky
zkapacitnění ČOV a 

dostavba 

kanalizace obec Malá Morávka obec

technická 

vybavenost

Malá Morávka, 

Karlov pod 

Pradědem

Dostavba cca 12 Km gravitační splaškové kanalizace v obci a na ni navázané 

navýšení kapacity biologické ČOV. 90 000 000,00 Kč 2016-2020
Rozšíření 

vodovodu v Malé 

Morávce (horní 

část obce) VaK Bruntál, a.s VaK Bruntál, a.s

technická 

vybavenost Malá Morávka

Dobudování vodovodu do horní části obce Malá Morávka, kde vodovod 

chybí. 25 000 000,00 Kč 2016-2020



Modernizace a 

dovybavení 

provozovny

ZAVA TRANS, spol. s 

r.o. Podnikatel výrobní prostory Horní Město

Oprava budovy - nová střecha, podlahy, zateplení budovy, rekonstrukce 

topení, pořízení ekologického kotle, oprava sociálního zařízení. Vybavení 

autoservisu pořízením zvedacího zařízení, nářadí, pořízení geometrie 

(systém na seřizování sbíhavosti kol), plnění klimatizací, dovybavení 

pneuservisu. 

+Vytvoření nových pracovních míst (2-3 místa). 950 000,00 Kč 2016-2020
Opravy obecních 

komunikací a 

chodníků obec Malá Morávka obec komunikace Malá Morávka

opravy a odvodnění stávajících komunikací pro zajištění jejich sjízdnosti i v 

zimním období.Dobudování chodníků pro pěší v obci pro zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 10 000 000,00 Kč 2016-2020
Dobudování sítě 

kanalizací a jejich 

přípojek obec Malá Morávka obec

technická 

vybavenost Malá Morávka

dobudování cca 11 Km gravitační splaškové kanalizační soustavy pro 

celkové odkanalizování obce 90 000 000,00 Kč 2016-2020

Plynofikace Karlova 

pod Pradědem a 

horní části Malé 

Morávky RWE Transgas RWE Transgas

technická 

vybavenost Malá Morávka

dobudování plynovodu v částech obce, kde vůbec není ( Karlov pod 

Pradědem, horní část obce Malá Morávka) 100 000 000,00 Kč 2017

Zateplení 

obvodových 

plášťů ZŠ a MŠ, 

výměna oken u 

obou budov a 

rekonstrukce 

kotelen obec Malá Morávka obec

občanská 

vybavenost Malá Morávka

jedná se o zateplení obvodového zdiva ZŠ a MŠ a o výměnu oken těchto 

budov. 7 000 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

obecního úřadu obec Malá Morávka obec

občanská 

vybavenost Malá Morávka

Rekonstrukce obecního úřadu spočívá v provedení nové fasády, výměně 

oken, položení nové střešní krytiny, vnitřní rekonstrukci sítí a vytápění 

včetně oprav vnitřních podlah a omítek. 3 000 000,00 Kč 2016-2020
Stavba a provoz 

infocentra obec Malá Morávka obec cestovní ruch Malá Morávka

Stavba a provoz infocentra v návaznosti na moderní informační 

technologie. 3 000 000,00 Kč 2016-2020

Stavba bytu pro 

seniory obec Malá Morávka obec

občanská 

vybavenost Malá Morávka

Jedná se o stavbu malometrážních bezbariérových bytů pro seniory se 

společenskou místností a zázemím pro služby lékaře a pečovatelské služby. 7 000 000,00 Kč 2016-2020

Propojení 

lyžařských areálů 

Kopřivná - Myšák Rabufata a.s. Podnikatel cestovní ruch

Malá Morávka, 

Karlov pod 

Pradědem

Jedná se o vybudování nového moderního lyžařského areálu na území Malá 

Morávka - Karlov pod Pradědem, sloužící k propojení areálu Myšák a 

Kopřivná. 160 000 000,00 Kč 2016-2020

Vybudování 

letních aktivit v 

areálu Myšák SPS - STAS s.r.o. Podnikatel cestovní ruch

Malá Morávka, 

Karlov pod 

Pradědem

Vybudování půjčovny kol, in-line bruslí, vybudování dětského hřiště v areálu 

Myšák. Sportovní vyžití. 200 000,00 Kč 2016-2020

briketovací lis Leoš Chylík Podnikatel pořízení stroje

Václavov u 

Bruntálu Využití stolařského odpadu k vytápění výrobních prostor. 300 000,00 Kč 2016
Revitalizace 

sportovního areálu 

Kamzík Levi, spol.s.r.o Podnikatel cestovní ruch

Karlov pod 

Pradědem

Jedná se o rozšíření stávajícího sportoviště v areálu Kamzík. Voleybal, 

dětské hřiště, welness zona, bowling, školící centrum. 5 000 000,00 Kč 2016-2020



Vybudování 

tréninkové dráhy Eva Záhorová Podnikatel Dolní Moravice

Vybudování tréninkové dráhy pro dostihové koně - zakoupení pozemků, 

materiálů na povrch včetně překážek a mechanizace na údržbu. 1 500 000,00 Kč 2016-2020
Vybavení 

provozovny Tomáš Kopeček Podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice Vybavení provozovny včetně nákupu kancelářské techniky. 400 000,00 Kč 2016-2017

.......jako doma

Pension Anna 

Rýmařov, Věra Sabová Podnikatel cestovní ruch Rýmařov

1) Vybudování venkovního posezení u grilu či udírny pod pergolou.

2) Vybudování dětského koutku s houpačkami, pískovištěm, skluzavkou, 

cvičným lanem aj.

3) Vybudování velkého bazénu pro hosty pensionu - priorita č. 1 ! 200 000,00 Kč 2016

Zastřešené pergoly 

pro návštěvníky Penzion Mia Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Pergoly se stříškou pro návštěvníky, včetně posezení 150 000,00 Kč 2016

Zastřešení 

posezení - pergoly Penzion Vincent Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Zastřešení posezení, vybudování pergol ! 150 000,00 Kč 2016

Dětské hřiště Penzion Vincent Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice

Dětské hřiště pro návštěvníky penzionu (houpačky, pískoviště, prolézačky, 

... ) 250 000,00 Kč 2016

Sauna Penzion Vincent Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice

vybudování sauny pro návštěvníky penzionů Mia a Vincent v areálu 

penzionu Vincent. 300 000,00 Kč 2016

Oplocení areálu 

penzionu Vincent Penzion Vincent Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Vybudování oplocení + oprava stávajícího u areálu penzionu Vincent 150 000,00 Kč 2016

Skladovací kapacita 

na seno, výběhy 

pro zvířata Vladimír Juráň

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Lomnice

Vytvořit skladovací kapacitu na seno a slámu, opláštěné kryty, zpevněné 

výběhy pro zvířata u chlévu s výběžkem, možnosti mechanizovaného 

krmení. Zahájení přestavby chlévů pro koně, vytvoření individuálních boxů. 10 000 000,00 Kč 2017
Revitalizace 

rekreačního 

zařízení Vítězslav Klimeš Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice

Předmětem projektu je revitalizace a zateplení dřevěných chatek a 

instalace herních doplňků pro dětské hřiště na ploše areálu. 1 000 000,00 Kč

2016, 5 

měsíců

Stavební a strojní 

investice na výrobu 

pelet. FRADICO s.r.o. Podnikatel výrobní prostory Rýmařov

Předmětem projektového záměru je stavební investice( celková 

rekonstrukce stávajícího zdevastovaného a nevyužívaného objektu ) a 

investice do technologie na výrobu pelet. Účelem záměru je rozšířit výrobní 

program s využitím vlastních zdrojů a vytvoření nových pracovních míst. 35 000 000,00 Kč 2016



Zavedení GPS 

autopilotů do 

traktorů

Tvrdkovská 

zemědělská farma, 

spol. s r.o.

zemědělský 

podnikatel Tvrdkov

Jde o instalaci satelitních přijímačů do traktorů. Počítače vybavené velkým 

barevným, často dotykovým displejem. Ten znázorňuje polohu stroje na 

pozemku, jeho dráhu, zpracovanou nebo ošetřenou plochu a ovládá další 

funkce přípojných zemědělských strojů, zejména autopilota, po jehož 

připojení řidič pouze zadá parametry stroje, zaznamená první průjezd po 

pozemku a autopilot pak již stroj řídí bez zásahu řidiče. Člověk pouze 

kontroluje rychlost pojezdu, práci přípojného nářadí a sleduje překážky, ale 

do řízení nezasahuje (kromě otáčení stroje na kraji pole). Technologie GPS 

autopilotů je jednou z mála investic, která zvyšuje intenzitu a efektivitu 

výroby a zároveň přispívá i k ekologizaci zemědělství. 500 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice

Sbor dobrovolných 

hasičů Břidličná město obec hasiči Břidličná

Rekonstrukce hasičské zbrojnice- zateplení budovy, rozvody elektřiny, nové 

dveře, okna. Vnitřní vybavení zbrojnice (stoly, židle, postele). Nové hasičské 

auto (cisterna). Místnost na uložení dýchacích přístrojů, sušení hadic. 

Koupě technických prostředků- motorová pila, plovoucí čerpadla, dýchací 

technika, žebříky, lana. Pořízení osvětlovací techniky. 8 000 000,00 Kč 2017

Rozšíření výrobní 

kapacity na výrobu 

mikrodomů a 

prefabrikovaných 

stavebnic.

VESPER FRAMES 

S.R.O. Podnikatel výrobní prostory Rýmařov 50 000 000,00 Kč 2016

Víceúčelové 

sportoviště Pavel Kročil Podnikatel cestovní ruch Malá Štáhle

Po rozsáhlé rekonstrukci rodinného penzionu vybudovat v jeho 

bezprostřední blízkosti moderní víceúčelové sportoviště, včetně kryté 

sportovní haly.

Sportoviště by sloužilo i široké veřejnosti.

K dotacím.

V současné době mám přislíbenou dotaci z programu rozvoje venkova na 

rekonstrukci penzionu ve výši 6.000 000,- Kč. 1 000 000,00 Kč 2016

Různé Arrows o.s. Podnikatel Malá Štáhle

Aktivity v oblasti vzdělávání v ochraně obyvatelstva, 1. pomoci,  počítačové 

gramotnosti , programů peer a intervent, práce na vodě, záchrany z výšek a 

hloubek, péče o seniory a dlouhodobě nezaměstnané 10 000 000,00 Kč 2017

Zvelebení obchodu Libuše Mólerová Podnikatel

občanská 

vybavenost Lomnice Udržet, ale i zvelebit obchod. 2007

Rozšíření služeb v 

cestovním ruchu Zdeněk Kučera Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Rozšíření služeb v cestovním ruchu- nákup vířivé vany, sauny atd. 450 000,00 Kč 2017



Realizace staveb Jaromír Repáň Podnikatel Rýmařov

Mám záměr o realizaci různých staveb na Rýmařovsku a Bruntálsku s 

budoucím zaměsnáním jak živnostníků tak pracovníků z úřadu práce 

,provádíme veškeré zednické stavební práce a měly by jsme zájem i o 

údržbářské práce na oběktech v tomto regionu. 80 000 000,00 Kč 2016-2020

Peletková linka Milan Šelmeci Podnikatel pořízení stroje Lomnice Zakoupit linku na peletky. Dobudovat elektrickou energii v objektu. 1 000 000,00 Kč 2016
Realizace 

energetických 

úspor bytových 

domů

Byterm Rýmařov - 

město Rýmařov

Byterm 

Rýmařov - 

město Rýmařov

občanská 

vybavenost Rýmařov

Postupná výměna oken a zateplování vybraných bytových domů ve 

vlastnictví města Rýmařov 2 000 000,00 Kč 2016-2020

Stavba chlévu Markéta Kolářová

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory

Albrechtice u 

Rýmařova

Stavbou chlévu o kapacitě 100 ks skotu by se zlepšily chovatelské podmínky 

na farmě, dále by bylo možno dochovávat skot do jatečné váhy a v 

návaznosti na bourárnu masa by mohlo být nabízeno kvalitní hovězí maso 

na místní trh. 5 000 000,00 Kč 2016

Bourárna masa Markéta Kolářová

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory

Albrechtice u 

Rýmařova

V areálu farmy je plánován záměr zřízení dozrávárny a bourárny hovězího 

masa z vlastní produkce. Jednalo by se o zpracování hovězího masa z 

plemene Hereford, které se vyznačuje vysokou kvalitou. Produkce z 

plánované bourárny by byla určena pro místní trh ( občané školní jídelny 

apod... ) 3 000 000,00 Kč 2016

Novostavba 

dřevěnice Markéta Kolářová

zemědělský 

podnikatel cestovní ruch

Albrechtice u 

Rýmařova

Záměr realizace novostavby dřevěného rekreačního objektu v k.u. 

Albrechtice u Rýmařova na vlastním pozemku, na kterém je v územním 

plánu schválena stavba budovy. Jednalo by se o domek dřevěné konstrukce 

se sedlovou střechou, určený k nabízení ubytování nedaleko areálu farmy 

Almako ( agroturistika ). V zimním období možno ubytovávat návštěvníky 

věnující se Snow kitingu, který je v oblasti velmi rozšířen. 4 000 000,00 Kč 2016

Tenisová hala albro.cz, s.r.o. Podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Rýmařov

Sportovní hala pro:

-tenis

-badminton

-posilovna + bar 100 000 000,00 Kč 2017
Rozvoj  albro.cz, 

s.r.o. albro.cz, s.r.o. Podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice Vytvoření 3 pracovních míst - vybavení kanceláře 500 000,00 Kč 2016

Les Les Myslivost Les Myslivost pořízení stroje Dolní  Moravice Nákup lesního traktoru,pila. 2 000 000,00 Kč 2017
Hala pro 

zemědělskou 

techniku Skotnica Ladislav

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice Víceúčelový hala pro skladování zemědělských strojů a senaze 2 000 000,00 Kč 2017
Parkoviště u 

chalupy Peřina Miroslava Jarošová podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Parkoviště k rekreačnímu objektu pro 6 osobních aut 2017
Nákup vybavení 

chalupy Peřina Miroslava Jarošová Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice 2017
Nákup lesní 

techniky Jaroš Radek Podnikatel pořízení stroje Dolní Moravice 2017



Vybavení prodejny Petra Dobošová Podnikatel výrobní prostory Dolní Moravice

Dobrý den, v obci D.Moravice jsme jediná prodejna, kterou mám v 

pronájmu od obce. Jelikož stávájící vybavení prodejny je zastaralé ráda bych 

realizovala výměnu stávajících chladících a mrazících vitrín, prodejního 

pultu, regálů, potisk nové reklamy na budově prodejny.

Novým vybavením bych chtěla navýšit kvalitu služby nejen pro naše občany 

v D.Moravici, ale i pro ty co k nám do obce přijíždí za odpočinkem a 

aktivitou. Děkuji Dobošová Petra 250 000,00 Kč 2017
Modernizace 

dopravní sítě Lesní 

školka Spojené lesy s.r.o.

Spojené lesy 

s.r.o. komunikace Rýmařov zpevnění stávající cesty, penetreční nástřik 2 500 000,00 Kč 2016

Oprava 

komunikace Jan Hořák

zemědělský 

podnikatel komunikace Stará Ves

Oprava zničeného svršku komunikace. Nový asfaltový povrh. Od polesí 

Bělidlo po křižovatku Rabštejn Zˇdˇ. Potok. Délka 3-4 km. Komunikace je 

hojně využívána turisty. Poničena při svážení dříví těžkou technikou. 3 000 000,00 Kč 2016
Zavedení 

kamerového 

systému do stájí

Tvrdkovská 

zemědělská farma, 

spol. s r.o.

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Tvrdkov Přes signál se bude v centrální místnosti sledovat dění ve stáji. 250 000,00 Kč 2016

Vybudování nové 

stáje

Tvrdkovská 

zemědělská farma, 

spol. s r.o.

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Tvrdkov 7 000 000,00 Kč 2016

Zpřístupnění 

pastevních areálů, 

tzv. texaské brány

Tvrdkovská 

zemědělská farma, 

spol. s r.o.

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory Tvrdkov

Vybudovat 6 až 10 bran. Využívá se zde systém znemožňující průchod zvířat 

na bázi konstrukcí, které nejsou za normálních podmínek zvířata schopna 

překonat, naopak umožňují pohodlný přístup lidem a potřebné technice. 700 000,00 Kč 2016

Oprava seníku Farma Ondřejov s.r.o.

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory

Ondřejov u 

Rýmařova Oprava střechy a celé budovy. 700 000,00 Kč 2016
Zpevnění 

manipulačních 

ploch Farma Ondřejov s.r.o.

zemědělský 

podnikatel výrobní prostory

Ondřejov u 

Rýmařova Zpevnění manipulačních ploch na farmě v Ondřejově + oplocení areálu. 600 000,00 Kč 2017

Nákup zemědělské 

techniky Farma Dobřečov s.r.o.

zemědělský 

podnikatel pořízení stroje Dobřečov 700 000,00 Kč 2017

Stavba šicí dílny Jaroslav Čanda Podnikatel výrobní prostory

Horní Město - 

Skály Stavby nové šicí dílny a její vybavení. 2 000 000,00 Kč 2017

Zázemí pro TJ 

Dynamo 

Ryžoviště TJ Dynamo Ryžoviště

Nezisková 

organizace

občanská 

vybavenost Ryžoviště modernizace šaten, sociálního zázemí,vybudování kanalizace + čov, 700 000,00 Kč 2018

Tavírna hliníku

AlFeCopper Trading 

s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Rýmařov

Tavírna hliníkového odpadového materiálu. Produktem jsou hliníkové 

housky a pyramidky. 13 000 000,00 Kč 2017
830. výročí 

založení obce Obec Ryžoviště obec kultura Ryžoviště

Obecní slavnosti při příležitosti 830. výročí založení obce s bohatým 

kulturním programem. 100 000,00 Kč 2020



Dovybavení 

hasičské jednotky Malá Morávka obec hasiči Malá Morávka Dovybavení hasičské jednotky zásahovým vozidlem transit pro 8+1 osob. 500 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

fotbalových šaten 

a souvisejícího 

zázemí obec Malá Morávka obec

občanská 

vybavenost Malá Morávka

Rekonstrukce stávajících fotbalových šaten a souvisejícího zázemí, 

sociálního zařízení a skladových prostor. 3 000 000,00 Kč 2016-2020
Úprava 

prostranství Jana Haberhauerová Podnikatel komunikace Rešov Úprava prostranství parkoviště v Rešově. 60 000,00 Kč 2016

Revitalizace 

příjezdových 

komunikací, 

skladových a 

parkovacích ploch 

v areálu 

společnosti Infini Infini, a,s, Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov

Záměrem je zvýšit množství zastřešených skladovacích ploch, revitalizace 

objektu Opavská 19 a jeho následné využití ke komerčním účelům, obnova 

povrchů pojezdových komunikací a parkovišť v areálu, obnova oplocení a  

výsadba zeleně. 12 000 000,00 Kč 2020

Výměna oken

Společenství pro dům 

Horní Město č.p. 

240,241

Společenství 

pro dům

občanská 

vybavenost Horní Město Jednalo by se pouze o výměnu oken ve společných prostorech. 50 000,00 Kč 2016

Výměna stoupaček

Společenství pro dům 

Horní Město č.p. 

240,241

Společenství 

pro dům

občanská 

vybavenost Horní Město Jednalo by se o výměnu vodních i odpadních stoupaček. 60 000,00 Kč 2016

Pořízení nového 

kotle

Společenství pro dům 

Horní Město č.p. 

240,241

Společenství 

pro dům

občanská 

vybavenost Horní Město Pořízení nového kotle + výměna teplovodního systému. 400 000,00 Kč 2016

Zateplení budovy

Společenství pro dům 

Horní Město č.p. 

240,241

Společenství 

pro dům

občanská 

vybavenost Horní Město Nejprve izolace budovy a následně zateplení budovy. 1 060 000,00 Kč 2017

Rozšíření zázemí 

v areálu hotelu 

Brans Brans s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Malá Morávka

Jedná se o vybudování dětského hřiště, prostor kolem hotelu, které budou 

sloužit ubytovaným hostům. 1 000 000,00 Kč 2017
Obnova strojů do 

zemědělství Hošková Růžena

zemědělský 

podnikatel pořízení stroje Stará Ves

Koupě shrnovače píce se středovým řádkem, žací lišty s kondicionérem a 

vybudování skladu krmiv 1 800 000,00 Kč 2016
Výstavba 

motokrosového 

areálu

HoMe motoklub AČR 

Horní Město

Nezisková 

organizace

motokrosový 

areál Horní Město

Jedná se o znovu zprovoznění motokrosového areálu za účelem rozvoje 

motoristického sportu v obci a výchovy mládeže v této oblasti. 300 000,00 Kč 2016

Automatická linka Sama s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště Pořízení automatické linky na lepení a balení papírových krabiček. 4 500 000,00 Kč 2016

Úprava výrobních 

prostorů Sama s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště Úprava výrobních prostorů tak, aby se tam dala umístit automatická linka. 1 000 000,00 Kč 2016



Skladové prostory Sama s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště

Výstavba nových skladových prostor spojené s terénními úpravami a 

vytvoření samostatného stavebního projektu. 2 000 000,00 Kč 2016

Pořízení CNC stroje Kovotech Trade s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Jsme firma zabývající se především obráběním kovů.Projekt se týká pořízení 

CNC stroje, vytvoření frézovacího centra. 2 000 000,00 Kč 2016

Zateplení budovy Kovotech Trade s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště Na provozovně je potřeba vyměnit stávající okna a budovu celkově zateplit. 800 000,00 Kč 2016

Zřízení kanceláře KJ-IZOL Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště

K naší činnosti potřebujeme zřídit kancelářské prostory a tuto kancelář 

vybavit elektronikou a nábytkem. 500 000,00 Kč 2017

Pořízení lešení KJ-IZOL Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Kromě dalších činností provádíme zateplení fasád a zajištujeme kompletní 

dodávku lešení. Stávající množství lešení už nám nestačí, proto 

potřebujeme pořídit nové. 1 000 000,00 Kč 2016

Nákup a renovace 

stavebního nářadí KJ-IZOL Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Stavební nářadí s kterým doposud pracujeme už není nejnovější. Proto 

bychom potřebovali nakoupit a renovovat stavební nářadí, které nám 

pomůže při vykonávání naší činnosti. 600 000,00 Kč 2017

Rozšíření vozového 

parku OSVČ Zdenek Galaš Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Pro velké množství zaměstnanců, kteří dojíždíme za vykonáním 

činnosti, potřebujeme rozšířit vozový park automobilem pro 9 osob. 500 000,00 Kč 2016

Investice do 

rozvoje OSVČ Zdenek Galaš Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Stávající množství lešení už nám nestačí, proto potřebujeme pořídit 

nové. Potřebujeme pořídit nové kvalitní elektro nářadí a stavební 

nářadí. 800 000,00 Kč 2016

Automobil na 

rozvoz obědů

Diakonie ČCE - 

středisko v Rýmařově Diakonie pořízení stroje Rýmařov

V současnosti středisko poskytuje 6 registrovaných služeb:

    pečovatelskou službu

    osobní asistenci                         

    týdenní stacionář

    domov odpočinku ve stáří

    domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem

    sociálně terapeutickou dílnu a  ošetřovatelskou péči, která je 

poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní 

zdravotnické zařízení.

K tomu nezbytně potřebujeme silný vozový park, který se však vlivem 

drsnějších klimatických poměrů rychle opotřebovává. Rýmařovsko je region 

s nižší hustotou osídlení, takže uživatelé našich služeb nejsou koncentrováni 

na jednom místě, chceme-li saturovat jejich potřeby,musíme v první řadě 

zajistit dostupnost našich služeb - právě pomocí automobilu. Automobil 

bychom využívali v pečovatelské službě na rozvoz obědů v Rýmařově a 

okolních obcích. 194 000,00 Kč 2016

Skladové prostory OSVČ Zdenek Galaš Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště Výstavba skladových prostorů. 400 000,00 Kč 2016

Zahradní posezení OSVČ Iva Fojtů Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště

Stávající zahradní posezení už má pár let odslouženo a byla by potřeba jeho 

renovace. Pro návštěvníky s dětmi zde chybí dětský koutek v podobě 

pískoviště a houpačky. 80 000,00 Kč 2016



Modernizace 

vybavení OSVČ Ludmila Plšková Podnikatel pořízení stroje Ryžoviště

Máme truhlářskou dílnu, do které potřebujeme modernizovat a pořídit 

dřevoobrávěcí stroje a drobné ruční nářadí. 300 000,00 Kč 2016

Zateplení dílny OSVČ Ludmila Plšková Podnikatel

technická 

vybavenost Ryžoviště Nově vystavená provozovna - truhlářská dílna je potřeba ještě zateplit. 200 000,00 Kč 2017

Zahradnické 

centrum VE.PE.ZA.CU. s.r.o. Podnikatel zahradní centrum Ryžoviště

V naší zemědělské oblasti zcela chybí zahradnické centrum. Nejbližší 

zahradní centrum se nachází v Pasekách. Našim záměrem je vybudování 

zahradnického centra, pro fungování potřebujeme pořídit traktor, vystavit 

skleníky a pořídit zahradní nářadí. 1 500 000,00 Kč 2016

Místo, které jsme 

si vytvořili k 

setkávání

Diakonie ČCE - 

středisko v Rýmařově Diakonie 

technická 

vybavenost Dolní Moravice

Jde o úpravu okolí Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici, které je 

přístupno všem občanům a návštěvníkům obce, neboť není oploceno. 

Nachází se prakticky ve středu obce, naproti Obecnímu úřadu a autobusové 

zastávky; navazuje také na pozemky kostela a farního úřadu 

Římskokatolické církve. Procházejí tudy mj. věřící a jejich rodiny k 

bohoslužbám, které se konají 2x týdně, také ke svatbám, křtům, pohřbům. 

Prostor plynule navazuje na prameniště moravické minerální vody, jež je 

hojně navštěvováno turisty. Daný prostor tedy mohou využívat klienti DOS 

a jejich rodiny, stálí občané Dolní Moravice i její návštěvníci pro každodenní 

provoz, rekreaci a relaxaci, pro společná setkávání. Žádné podobné 

upravené prostranství v obci není, záměr projektu tedy odpovídá místním 

potřebám.

Velikost stavební parcely: parcela 397 – 379m;2,parcela 396 – 577m2; 

parcela 371/1 – 341m2; parcela1619 – 122m2.

St. par.75 – 1601m2 200 000,00 Kč 2016
Zateplení výrobní 

haly

EUROINTERMETALLs.r

.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Zateplení výrobní haly společnosti EUROINTERMETALL s.r.o. 7 500 000,00 Kč 2016
Investice do 

vybavení Jaroslav Palys Podnikatel

technická 

vybavenost Horní Město Nákup strojů pro firemní činnost. 1 000 000,00 Kč 2016
Vybudování 

prozovny

MS TRADE COMPANY 

s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Jeseník Vybudování provozovny s technickým zázemím a skladovacími prostory. 500 000,00 Kč 2016

Online e-shop

MS TRADE COMPANY 

s.r.o. podnikatel

zřízení online 

shopu Jeseník

zřízení online e-shopu - prodej outletové módy, dokoupení skladových 

zásob 500 000,00 Kč 2016

Nákup nakladače

MS TRADE COMPANY 

s.r.o. podnikatel

technická 

vybavenost Jeseník

K provozované činnosti k prodeji žulových výrobků je potřeba potřídit 

nakladač. 2 500 000,00 Kč 2016
Ubytovací a 

kancelářské 

prostory DoMo Oil s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Vybudování ubytovacích a kancelářských prostor. 1 000 000,00 Kč 2016

Modernizace 

vybavení

Mateřská škola Velká 

Štáhle, příspěvková 

organizace obec škola Velká Štáhle modernizace vnitřního vybavení školky. 600 000,00 Kč do roku 2020



Oprava kostela

Péče o kostel 

Nejsvětější Trojice a 

další památky v 

Albrechticích církev kulturní dědictví

Albrechtice u 

Rýmařova

Celková oprava hřbitova a kostela- okenice, dveře, lavice. Oprava márnice. 

Oprava vnějších omítek na kostele. Kostel nejsvětější trojice v Albrechticích 

je v dezolátním stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci. do roku 2020

Čtyřkolka Klub biatlonu Břidličná

Nezisková 

organizace pořízení stroje Břidličná

Po obdržení dotace na nákup sněžného skútru před 6 lety z Mas 

Rýmařovsko bychom nyní chtěli pořídit čtyřkolku s možností výměny kol za 

sněžné pásy. 200 000,00 Kč do roku 2020

Hospodářská 

budova Klub biatlonu Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

V minulých letech jsme dostali Dotace na rekonstrukci sociálního zařízení z 

Mas Rýmařovsko. Nyní bychom chtěli vystavět hospodářskou budovu mimo 

střeleckou plochu v areálu střelnice. 1 500 000,00 Kč 2016
Multifunkční 

hřiště Klub biatlonu Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Rekonstrukce multifunkčního hřiště- nový povrch, basketbalový koš, sítě na 

tenis, kopanou na střelnici v Břidličné. 750 000,00 Kč do roku 2020

Pořízení 

nákladního 

automobilu Jana Holešová Podnikatel

technická 

vybavenost Horní Město

V rámci rozšíření vozového parku a vytvoření nového pracovního místa 

plánujeme koupi dalšího nákladního automobilu. 2 000 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

ubytovacího 

zařízení Ladislav Velebný Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice Rekontrukce ubytovacího zařízení. 300 000,00 Kč 2017

Sociální zařízení

Tenisový klub 

Břidličná, o.s.

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení. Vybudování oddělených sprch a 

šaten pro ženy a muže, které jsou nyní společné a kapacity jsou 

nedostačující, když se pořádají turnaje na tenisových kurtech v Břidličné. 500 000,00 Kč do roku 2020

Doplnění 

volnočasové 

infrastruktury Ladislav Velebný Podnikatel cestovní ruch Dolní Moravice

Vybudování volnočasové infrastruktury u ubytovacího zařízení - tábořiště, 

pískoviště, hřiště. 150 000,00 Kč 2017

Modernizace 

areálu tenisových 

kurtů

Tenisový klub 

Břidličná, o.s.

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Nové (automatické) zavlažování na tenisové kurty.Osvětlení tenisových 

kurtů. Rekonstrukce objektu- zateplení budovy a vybudování kuchyně, aby 

se zde dali připravovat teplá jídlapo celý den, protože v Břidličné je 

nedostačující počet restaurací, kde se dá najíst během dne. 3 000 000,00 Kč do roku 2020

Multifunkční 

hřiště a hřiště pro 

děti

Tenisový klub 

Břidličná, o.s.

Nezisková 

organizace

občanská 

vybavenost Břidličná

Vybudování multifunkčního hřiště na volejbal, kopaná, tenis s umělým 

povrchem. Vybudování hřiště pro děti- více atrakcí (kolotoč, průlezky, malé 

lanové centrum, tenisová stěna) v areálu tenisových kurtů. 5 000 000,00 Kč do roku 2020



Zvýšení kvality 

poskytovaných 

sociálních služeb v 

domově pro 

seniory v Dolní 

Moravici.

Diakonie ČCE - 

středisko v Rýmařově Diakonie 

technická 

vybavenost Dolní Moravice

Obyvatelstvo domova pro seniory v Dolní Moravici rapidně stárne a stává 

se čím dál méně soběstačným. Mechanická lůžka, jimiž jsme domov 

vybavili, nejsou již zárukou kvalitně poskytované péče. Chtěli bychom proto 

lůžka stávající vyměnit za elektrická, včetně matrací a aktivních 

antidekubitních matrací, které zajistí větší komfort uživatelům služeb; ti se 

budou moci sami napolohovat pomocí elektrického ovládání (nebude 

docházet tak často k dekubitům, zlepší se kvalita jejich života). Tato 

obměna bude přínosem i pro zaměstnance - ušetří si fyzickou námahu. 

Přínos projektu tedy vidíme ve třech rovinách:

 1) Častější polohování uživatelů a zejména vlastní polohování, v jehož 

důsledku nemusí čekat na personál a může změnit polohu lůžka dle 

momentálního stavu a pocitu. 2) Snížení rizika výskytu dekubitů. 3) Menší 

fyzická zátěž personálu. 100 000,00 Kč 2016

Oprava stodoly

Usedlost Jasanka 

o.p.s.

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost

Albrechtice u 

Rýmařova

Nyní jsme získali dotace z Euroregionu Praděd- českopolská spolupráce, 

letní zážitková ekologie pro děti- v průběhu realizace. Chceme přeměnit 

stodolu na společenskou místnost, nakoupit vnitřní vybavení (stoly, židle), 

aby sloužila i jako klubovna pro děti, či lidi s mentálním postižením. S tím 

souvisí osvětlení, ozvučovací technika, oprava vrat, Koupě hudebních 

nástrojů a uměleckých nástrojů na arteterapii a muzikoterapii. 2016

Ubytovací prostory 

na Jasance

Usedlost Jasanka 

o.p.s.

Nezisková 

organizace cestovní ruch

Albrechtice u 

Rýmařova

Vybudování dalších ubytovacích kapacit. Postavení dalšího týpí a jeho 

vybavení a také vybudování jurty, která by mohla sloužit na ubytovávání i v 

zimních měsících. do roku 2020
Výměna oken a 

tepelné izolace

PRODOS spol. s.r.o., 

hotel Neptun Podnikatel

technická 

vybavenost Malá Morávka 2016-2020
Rekonstrukce 

vstupních prostor, 

výtah, 

bezbariérové 

toalety ap.

PRODOS spol. s.r.o., 

hotel Neptun Podnikatel

technická 

vybavenost Malá Morávka 2016-220

Obnovení vybavení 

kuchyně

PRODOS spol. s.r.o., 

hotel Neptun Podnikatel

technická 

vybavenost Malá Morávka 2016-2020

Hypostanice a 

ekozahrada

Usedlost Jasanka 

o.p.s.

Nezisková 

organizace hypostanice

Albrechtice u 

Rýmařova

Vybudování hypostanice, s tím souvisí oprava stájí a postavení ohrad pro 

koně, aby mohla vést přes Albrechtice stezka pro koně. Výstavba 

ekozahrady a skleníku a zavedení zavlažovacího systému- rozvoj 

permakultury. 3 000 000,00 Kč do roku 2020

Rekonstrukce baru 

a restaurace

PRODOS spol. s.r.o., 

hotel Neptun Podnikatel

technická 

vybavenost Malá Morávka 2016-2020

Oprava varhan

Římskokatolická 

farnost Břidličná církev kulturní dědictví Břidličná Celková oprava varhan, které jsou hodně využívány místním sborem. 1 000 000,00 Kč 2017



Oprava posilovny

Klub kondiční 

kulturistiky Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Obměna straršího strojního zařízení- stávající zařízení nevyhovuje 

bezpečnostním předpisům. Vybudování nových prostorů posilovny a jeho 

zařízení především fitness potřeby- běžecké pásy, cyklotrenažéry, 

vibrogym. 2 000 000,00 Kč do roku 2020

Vzdělávání trenérů

Klub kondiční 

kulturistiky Břidličná

Nezisková 

organizace vzdělávání Břidličná Vzdělání trenérů- účast na trenérských kurzech- zvyšování kvalifikace. 50 000,00 Kč do roku 2020

Dokončení 

rekonstrukce 

budovy

Český svaz chovatelů 

Základní organizace 

Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Po obdržení dotace z MAS Rýmařovsko v roce 2012 na opravu budovy 

bychom chtěli dokončit opravu budovy pro zimní výstavy, posuzování 

králíků a uskladnění výstavního fundusu. Konání akcí pro širokou veřejnost 

v této budově v rámci chovatelství.  Zřízení ústředního vytápění pro budovu 

ze stávajícího zařízení přes výměník do sociálních zařízení a případně do 

opravených prostorů.Oplocení areálu. 3 000 000,00 Kč 2016- 2017

Oprava haly v 

Břidličné

Tělovýchovná jednota 

Kovohutě Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Oprava haly- zateplení, přístavba na šatny- 3 šatny pro 60 lidí a bufet v 

Břidličné. 7 000 000,00 Kč do roku 2020

Oprava drah na 

kuželky

Tělovýchovná jednota 

Kovohutě Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Vyměnit dráhy a stavěče na kuželně za nové, modernější a postavit nový 

barový pult. V prostoru pro diváky udělat odvětrávání na kuželně. 2 000 000,00 Kč do roku 2020
Rekonskonstrukce 

pokojů Hotelu 

Slunce

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Rýmařov

Rekonstrukce hotelových pokojů včetně sociálního zařízení a vybavení 

novým nábytkem (celkem 20 pokojů včetně apartmánů). 3 750 000,00 Kč

2015, 3 

měsíce

Oprava 

sociálních 

zařízení

Tělovýchovná jednota 

Kovohutě Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Vybudování sociálních zařízení na hřišti v Břidličné. Zpracovaný projekt na 

sociální zařízení na hřišti v Břidličné zhruba za 650 000 ale dotace nezískali z 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 650 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

kuchyně

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Celková rekonstrukce a modernizace hotelové kuchyně 3 500 000,00 Kč 2016

Oprava tribuny

Tělovýchovná jednota 

Kovohutě Břidličná

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná Oprava tribuny na hřišti. Nové lavky na sezení. 500 000,00 Kč do roku 2020

Modernizace 

vybavení 

Aquacentra 

Slunce

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Rýmařov

Modernizace šaten a zázemí Aquacentra Slunce v Rýmařově - šatní skříňky, 

sociální zařízení,... 700 000,00 Kč 2016
Hotelové dětské 

hřiště

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Rýmařov

Zřízení dětského hřiště u hotelu na pozemku hotelu - houpačky, průlezky, 

skluzavky 300 000,00 Kč 2016
Osazení zahrady 

bytového domu 

pro seniory VA&VA Gardénie Podnikatel vysázení zahrady Rýmařov

Vysázení okrasné zahrady v areálku bytového domu pro seniory Vila 

Gardenie - pro zpříjěmnění života seniorů. 500 000,00 Kč 2016



Nákup dopravního 

prostředku a 

kostýmů

Pěvecký sbor 

Bernardini

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Účast na festivalech s tím spojené pořízení dopravního prostředku na 

přepravu i ojeté. Nákup nových kostýmů a hudebních nástrojů. 400 000,00 Kč do roku 2020

Vybavení zkušebny

Pěvecký sbor 

Bernardini

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Vybavení zkušebny (stoly, židle, stojany) a její lepší zabezpečení proti 

vloupání- mřížemy nebo alarmem. 100 000,00 Kč
Oprava stávající 

budovy Pro - SOLO s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Břidličná Nová fasáda na stávající hale plus výměna oken 563 000,00 Kč 2016

Přístavba skladu Pro - SOLO s.r.o. Podnikatel výrobní prostory Břidličná

Rozšíření skladových prostor- přístavba nových prostor vedle stávající 

budovy firmy Pro- SOLO s.r.o. 2 000 000,00 Kč 2016

Protlačovací stroj Pro - SOLO s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Břidličná

Po získání Dotace  v roce 2009 z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve 

spolupráci s agenturou CzechInvest na pořízení nové technologie, bychom 

nyní chtěli zakoupit protlačovací stroj na etikety opět s finanční pomocí z 

dotací. 500 000,00 Kč do roku 2020

Rekonstrukce 

jezdeckého areálu Pro - SOLO s.r.o. Podnikatel cestovní ruch Břidličná

Zařízení sociálního zařízení pro turisty. Zřízení půjčovny koní. Rekonstrukce 

požárem zničeného jezdeckého areálu v Břidličné.  Podaná žádost na dotaci 

na krajský úřad v dotačním programu Podpora turistických oblastí v 

Moravskoslezském kraji pro rok 2014. 5 000 000,00 Kč do roku 2020

koupě medometu

Český svaz včelařů, 

o.s., základní 

organizace Břidličná

Nezisková 

organizace včelařství Břidličná Koupě nového medometu. 50 000,00 Kč 2015

Pořízení 

zavlažovacího 

systému TJ Horní Město

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Horní Město

Mezi nejvíce zatěžované trávníky patří hrací plochy fotbalových hřišť. 

Kvalitní závlaha je předpokladem vysoké kvality hrací plochy, rychlé 

regenerace trávníku při vysoké zátěži a v neposlední řadě i estetického 

účinku. Kvalitní automatický závlahový systém je dobrou investicí s rychlou 

návratností díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména podstatně nižší 

spotřebě vody. 300 000,00 Kč 2016

Krmný přístřešek ZEMSPOL, s. r. o.

zemědělský 

podnikatel výstavba stáje Břidličná Přístavba krmného přístřešku ke kravínu. 3 000 000,00 Kč 2016

Oprava asfaltových 

komunikací ZEMSPOL, s. r. o.

zemědělský 

podnikatel komunikace Břidličná Oprava asfaltových komunikací kolem budov ve firmě. 1 000 000,00 Kč do roku 2020
Multifunkční 

hřiště ZEMSPOL, s. r. o.

zemědělský 

podnikatel cestovní ruch Břidličná

Dodělání hřiště u ubytovny- multifunkční hřiště. Basketbalové koše, síť na 

volejbal, nohejbal. 2 000 000,00 Kč do roku 2020

Nákup strojů

Strojírna STELON 

Břidličná s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Velká Štáhle Nákup nových strojů- horizontální vyvrtávačka. 20 000 000,00 Kč do roku 2020

Lakovna

Strojírna STELON 

Břidličná s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Vybudovat lakovnu v areálu firmy, s tím souvisí přestavba stávajících budov 

a vybudování prostoru pro lakovnu. 10 000 000,00 Kč do roku 2020

Svařovací stroje

Strojírna STELON 

Břidličná s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Velká Štáhle Nákup svařovacích strojů (2-3ks) 100 000 kč za jeden svářecí stroj. 300 000,00 Kč 2016



Webová 

prezentace Hotel Slunce podnikatel

webová 

prezentace - Hotel 

Slunce Rýmařov Projekt – webová prezentace, plně editační. 25 000,00 Kč 2016-2018

Brána přátelství Hotel Slunce podnikatel rekonstrukce Rýmařov

Projekt - oprava Brány přátelství včetně úpravy prostranství na Divadelní 

ulici nad kinem. 70 000,00 Kč 2016-2018
Vdechněme život 

kašnám Hotel Slunce Podnikatel rekonstrukce Rýmařov Projekt – Vdechněme život kašnám – oživení kašny v parku pod Jednotou. 500 000,00 Kč 2016-2018

Sudetská kuchyně Hotel Slunce Podnikatel kulturní dědictví Rýmařov

Projekt „Sudetská“ kuchyně  - aktivní sběr tradičních jesenických receptů od 

starých usedlíků s výstupem ve formě „Tradiční jesenické/rýmařovské 

kuchařky“. 100 000,00 Kč 2016-2018

12 apoštolů ke 

Kapli v Lipkách Hotel Slunce Podnikatel kulturní dědictví Rýmařov

Projekt – 12 apoštolů ke Kapli v Lipkách – oživme park u kaple dřevěnými 

sochami apoštolů. Předpokládaná cena: 9.000 Kč/apoštol x 12 = 108.000 Kč 150 000,00 Kč 2016-2018

Vraťme Ježíše na 

kříže u polních cest Hotel Slunce Podnikatel kulturní dědictví Rýmařov

Projekt -  Vraťme Ježíše na kříže u polních cest – umístění Ježíšů na polní 

kříže u cest. 50 000,00 Kč 2016-2018
Zapomenutá 

studánka Hotel Slunce Podnikatel

zapomenutá 

studánka Rýmařov Projekt – zapomenutá studánka – úprava studánky a jejího okolí. 50 000,00 Kč 2016-2018

Staré kostely Hotel Slunce Podnikatel naučná stezka Rýmařov Projekt – staré kostely – „naučná stezka“. 50 000,00 Kč 2016-2018
Krása skrytá v 

detailu/skrytá 

krása minulosti/ Hotel Slunce Podnikatel

fotografická 

soutěž Rýmařov

Projekt –  Fotografická soutěž + přednáška + výstava Krása skrytá v 

detailu/skrytá krása minulosti/ - tisk fotografii 5.000 Kč 10 000,00 Kč 2016-2018

Zateplení půdních 

prostor

SVJ pro dům Horní 

Město 238,239

Nezisková 

organizace zateplení prostorů Horní Město

Zateplení půdních prostor polyuretanovou izolační pěnou a zlepšení tak 

tepelně izolačních vlastností domu s přímým vlivem na úsporu nákladů na 

vytápění. 310 000,00 Kč 2018

Ekopaliva Milan Vágner Podnikatel pořízení stroje Horní Město Nákup strojů na výrobu ekopaliv a vybudování provozní haly. 15 000 000,00 Kč 2018-2020

Nové technologie 

Aquacentra Slunce

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Nové, moderní technologie aquacentra 2 500 000,00 Kč 2016-2018

Zvýšení kapacity 

Hotelu Aquacentra 

Slunce s.r.o.

Hotel Slunce 

Aquacentrum s.r.o. Podnikatel ubytování Rýmařov Navýšení stávající kapacity o jedno patro celkem o 7 pokojů + výtahy 5 000 000,00 Kč 2018
Modernizace 

prodejny CA-VA Ca-Va Market s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Modernizace prodejny potravin 3 000 000,00 Kč 2016-2018

Nákup mikrobusu a 

hadic včetně 

příslušenství

Sbor dobrovolných 

hasičů

Nezisková 

organizace hasiči Janovice

Nákup mikrobusu a hadic včetně příslušenství pro účely sboru 

dobrovolných hasičů 150 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

budovy, stavba 

stájí a skladu, 

oplocení objektu Jan Hořák

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov

Rekonstrukce administrativní budovy, agroturistika, vybudování skladu 

krmiv a stájí, kompletní oplocení objektu Do roku 2020



Rekonstrukce 

budov, obnova 

strojního parku FRADICO s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Janovice

Rekonstrukce investičních budov, obnova strojního parku, dosud firma 

zaměstnává 7 zaměstnanců - v případě získání dotace plánuje navýšení 

počtu zaměstnanců 3 500 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

budov, obnova 

strojního parku STARP s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Janovice Rekonstrukce budov, obnova strojního parku 3 500 000,00 Kč Do roku 2020
Obnova strojního 

parku DŘEVOSPOL Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Obnova strojního parku ve výši 300000 Kč 300 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování 

montážní haly

EASY CONTROL 

MORAVA spol.s r.o. Podnikatel výrobní prostory Rýmařov Vybudování montážní haly ve výši 3mil. Kč 3 000 000,00 Kč Do roku 2020

Vymalování dílny Jan Hudáček Podnikatel výrobní prostory Janovice vymalování dílny ve výši 20 000 Kč 20 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování 

půjčovny kol a lyží BOB SPORT Podnikatel půjčovna kol Rýmařov 400 000,00 Kč Do roku 2020
Vybavení a 

rekonstrukce 

kuchyně Praděd Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov 800 000,00 Kč Do roku 2020

Čerpání - výzvy KATR a.s. Podnikatel Stará Ves Reagují na výzvy Do roku 2020
Rekonstrukce 

lanového centra Outdoor Aliance s.r.o. Podnikatel lanové centrum Stará Ves 1 000 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování 

úschovny kol a lyží PENZION ALBERT Podnikatel úschovna kol Stará Ves Vybudování úschovny kol a lyží ve výši 200000 Kč 200 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování 

dětského hřiště a 

ozdobného plotu Danuše Neshodová Podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Stará Ves

Vybudování dětského hřiště - např. lanová pyramida, prolézačky+skluzavka, 

houpačky, trampolína; ozdobný plot ve výši 220000 Kč 220 000,00 Kč Do roku 2020

Podpora 

sportovních aktivit ZŠ a MŠ Stará Ves škola škola Stará Ves Podpora sportovních aktivit - 50000 Kč ročně 300 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce hrací 

plochy TJ Sokol Stará Ves

Nezisková 

organizace

volnočasová 

infrastruktura Stará Ves Rekonstrukce hrací plochy 80 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

budovy DŘEVOSPOL Podnikatel výrobní prostory Rýmařov 300 000,00 Kč Do roku 2020

Rozšíření ubytovací 

kapacity v Dolní 

Moravici

EASY CONTROL 

MORAVA spol.s r.o. Podnikatel ubytování Rýmařov

Rozšíření ubytovací kapacity v dolní Moravici a vybudování multifunkčního 

hřiště a Wellness centra 4 000 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování 

penzionu BOB SPORT Podnikatel ubytování Rýmařov 1 000 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

parkoviště Praděd Podnikatel komunikace Rýmařov 300 000,00 Kč Do roku 2020



Vybudování mini 

ZOO Outdoor Aliance s.r.o. Podnikatel minizoo Stará Ves 200 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování 

půjčovny kol a lyží Outdoor Aliance s.r.o. podnikatel půjčovna kol Stará Ves 300 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování 

naučné stezky Outdoor Aliance s.r.o. Podnikatel naučná stezka Stará Ves Naučná stezka Žďárský potok - Alfrédova Chata 500 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování 

venkovního 

posezení Danuše Neshodová Podnikatel

technická 

vybavenost Stará Ves 10 000,00 Kč Do roku 2020

Podpora 

výtvarných aktivit ZŠ a MŠ Stará Ves škola škola Stará Ves Podpora výtvarných aktivit pro všechny generace (komunitní projekt) 1 000 000,00 Kč Do roku 2020

Oprava podlah

Mateřská škola 

Břidličná, Hřbitovní 

439, okres Bruntál, 

příspěvková 

organizace škola

technická 

vybavenost Břidličná Výměna podlahové krytiny ve třídě a hernách 75 000,00 Kč do roku 2020

Výměna nábytku

Mateřská škola 

Břidličná, Hřbitovní 

439, okres Bruntál, 

příspěvková 

organizace škola

technická 

vybavenost Břidličná Výměna nábytkových stěn ve třech třídách 150 000,00 Kč do roku 2020
Rekonstrukce 

šaten TJ Sokol Stará Ves

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Stará Ves 300 000,00 Kč Do roku 2020

Nákup myček

Mateřská škola 

Břidličná, Hřbitovní 

439, okres Bruntál, 

příspěvková 

organizace škola

technická 

vybavenost Břidličná nákup myček do tří přípravných kuchyní 150 000,00 Kč do roku 2020

Úprava komunikací

Mateřská škola 

Břidličná, Hřbitovní 

439, okres Bruntál, 

příspěvková 

organizace škola komunikace Břidličná Úprava chodníků a komunikací v objektu mateřské školy 100 000,00 Kč do roku 2020
Příspěvek na 

vybavení, 

startovné a 

cestovné CYKLISTICKÝ KLUB

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Stará Ves

Příspěvek na vybavení členů na sportovní vybavení, startovné a cestovné na 

jednotlivé závody 50 000,00 Kč Do roku 2020

Nákup sportovního 

náčiní NOHEJBALOVÝ KLUB

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Stará Ves 10 000,00 Kč Do roku 2020



Vybudování 

sportovního 

zázemí NOHEJBALOVÝ KLUB

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Stará Ves 10 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování hřiště NOHEJBALOVÝ KLUB

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Stará Ves 150 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování 

hasičského 

čerpadla včetně 

vybavení

Sbor dobrovolných 

hasičů

Nezisková 

organizace hasiči Stará Ves 150 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování skladu 

krmiv Růžena Hošková

zemědělský 

podnikatel výstavba stáje Stará Ves 1 000 000,00 Kč Do roku 2020
Obnova strojního 

parku Růžena Hošková

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Stará Ves 600 000,00 Kč Do roku 2020

Zasněžování, park 

Hedvy Ski klub RD Rýmařov

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Rýmařov

Záměrem je rozšíření trubního vedení pro zasněžování lyžařského 

běžeckého areálu, včetně nákupu technického vybavení pro - sněžná děla. 3 000 000,00 Kč 2017

montážní hala

Easy Control Morava 

spol. s r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov Montážní hala pro výrobu elektrotechnologií lanových drah. 3 500 000,00 Kč 2016
vysokorychlostní 

internet

Easy Control Morava 

spol. s r.o. Podnikatel optické sítě Rýmařov

Rozšíření optické sítě pro šíření vysokorychlostního internetu v oblasti 

Rýmařovska. 5 000 000,00 Kč 2016

Venkovní jízdárna Stáj Velká Štáhle

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Vybudování venkovní jízdárny s osvětlením a tribunou, nákup skokového a 

drezurního materiálu 300 000,00 Kč do roku 2020

Kruhová ohrada Stáj Velká Štáhle

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Vybudování lonžovací kruhové ohrady s pískovým povrchem nebo 

gumotextilií. 80 000,00 Kč do roku 2020

Terénní úpravy 

kolem stájí Stáj Velká Štáhle

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Terénní úpravy kolem stájí- regulace toku potoku, který podemílá dům a 

stáje, zatrubnění pozemku, oprava komunikací, vybudování parkovacích 

míst. 300 000,00 Kč do roku 2020

Vybudování seníku Stáj Velká Štáhle

zemědělský 

podnikatel výstavba stáje Velká Štáhle Vybudování seníku pro uskladnění sena pro koně. 80 000,00 Kč do roku 2020

Oprava stájí Stáj Velká Štáhle

zemědělský 

podnikatel rekonstrukce Velká Štáhle Oprava stávajících stájí- vnitřní omítky, vytápění sedlárny, vodoinstalace. 150 000,00 Kč do roku 2020

Nové cvičiště v 

Břidličné

Josef Mereďa ( 

Chovatelská stanice Ze 

Štáhelského vrchu )

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Vybudování nového cvičiště pro psy v Břidličné, s tím souvisí pronájem a 

úprava pozemků, oplocení, vybudování kotců a hospodářské budovy, 

překážky pro psy (metrová překážka, šikmá překážka). 400 000,00 Kč do roku 2020

Oprava kotců

Josef Mereďa ( 

Chovatelská stanice Ze 

Štáhelského vrchu )

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Oprava stávajících kotců v chovatelské stanici ve Velké Štáhli- střechy, 

podlahy. 50 000,00 Kč do roku 2020
Dětské 

hřiště+posezení Danuše Neshodová Podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Stará Ves Vybudování dětského hřiště a venkovního posezení, 220 000,00 Kč 2016



ProSport Ondrášek Pavel Podnikatel prosport Rýmařov

ProSport je unikátní projekt na ochranu zdraví sportovců všech úrovní a 

kategorií jakéhokoliv sportu formou nadstandardních a nejvýhodnějších 

úrazových programů - to vše bez rizikových přirážek s poskytnutím 

maximálního luxusu a péče o klienta.

NAŠE HLAVNÍ PRIORITY

PŘIPOJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT BEZ OMEZENÍ – JAKÝKOLIV SPORT + 

KRYTÍ TRÉNINKŮ, ZÁPASŮ A PŘÍPRAVY

PROGRAMY PRO AMATÉRY, REGISTROVANÉ SPORTOVCE I PROFESIONÁLY

CELOSVĚTOVÉ KRYTÍ

POJISTNÉ PLNĚNÍ I ZA ÚRAZY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA

ZVÝHODNĚNÉ SAZBY PRO CELÉ RODINY A DĚTI DO 26 LET

ŽÁDNÉ PŘIRÁŽKY ZA RIZIKOVOST

NEJVYŠŠÍ POJISTNÉ PLNĚNÍ NA TRHU PARADOXNĚ ZA NEJNIŽŠÍ CENY

PLNĚNÍ DROBNÝCH ÚRAZŮ VČ. MODŘIN A NARAŽENIN – UNIKÁT V ČR

SČÍTÁNÍ ÚRAZŮ

FLEXIBILITA – KDYKOLIV LZE PŘIZPŮSOBIT AKTUÁLNÍM POTŘEBÁM 

SPORTOVCE

ZPROSTŘEDKUJEME OCHRANU PRÁVNÍCH ZÁJMŮ SPORTOVCŮ I SOUDNÍ 

CESTOU 500 000,00 Kč 2025
Doprava a 

zdravotnictví

RZ-Doprava spol.s r.o. 

Rýmařov RZ- Doprava 

technická 

vybavenost Rýmařov Zkvalitnění dopravní dostupnosti na různá zdravotní vyšetření a ošetření 700 000,00 Kč 2016

Workoutové hřiště Adam Brachtl Podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Malá Morávka

V současnosti se stávají mezi mladými lidmi populární tzv. adrenalinové 

sporty, které je možné provozovat volně v přírodě, městských zástavbách 

atd.

Příkladem je street workout, který přirozenou cestou vede k motivaci 

velkého množství teenagerů, aby cvičili a žili zdravý způsob života. K tomu 

jim slouží tzv. Workoutová hřiště. Místo kde můžou mladí lidé cvičit a trávit 

volný čas. 200 000,00 Kč 2016-2018

Welness centrum

Ing. Bohumil 

Procházka Podnikatel cestovní ruch

Malá Morávka, 

Karlov pod 

Pradědem Jedná se o výstavbu welness zázemí (bazén, sauna, výřivka). 10 000 000,00 Kč 2016-2020
Rozšíření skladů 

materiálů včetně 

kanceláří Reelza elektro s.r.o Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov

V přilehlé budově hodláme rozšířit sklady elektromateriálů.

V přízemní části by byly vybudovány sklady včetně  soc.zařízení .V patře 

objektu kanceláře skladu. 2 000 000,00 Kč 2017
Výstavba kryté 

jízdárny Srubovka s.r.o.

zemědělský 

podnikatel výstavba jízdárny Malá Morávka

Jedná se o vybudování kryté jízdárny, která umožní kvalitnější trénink za 

nepříznivého počasí a v zimě. 3 000 000,00 Kč 2016
Letní přístřešek pro 

skot Srubovka s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

výstavba 

přístřešku Malá Morávka

Jedná se o rekonstrukci kde 1/3 přístřešku je v havarijním stavu a slouží 

jako úkryt pro dobytek v nepříznivém počasí. 1 000 000,00 Kč 2016-2020



Rekonstrukce 

stávajících polních 

cest které jsou 

součástí značených 

turistických stezek Srubovka s.r.o.

zemědělský 

podnikatel komunikace Malá Morávka

Jedná o pokrytí stávajících polních kamenitých cest  asfaltovým povrchem. 

Jde především o cesty, které jsou součástí turistických a cyklistických stezek 

a jsou využívány více subjekty. Především pro přístup do lesů, na pozemky 

soukromníkům a nebo pro přístup na pole a louky zemědělcům. Jedná se 

hlavně o cestu Nová Rudná - Ranná - rozcestí Hvězda + odbočky směrem na 

Podlesí, Světlou Horu a Malou Morávku. 3 000 000,00 Kč 2016-2020

OVZDUŠÍ Teplo Rýmařov s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Rýmařov Výměna kotlů v CV Rýmařov za účelem snížení emisí v tuhých látkách a síry. 6 000 000,00 Kč

2016-2017, 

dva roky

Nákup pozemku

Dětřichovská spol, s. r. 

o.

zemědělský 

podnikatel nákup pozemku

Dětřichov nad 

Bystřicí Rozšíření krmivové základny a skladových zásob. 1 000 000,00 Kč 2016

Výjezd na 

kolečkových lyžích 

na Praděd Ski klub RD Rýmařov

Nezisková 

organizace

výjezd na 

kolečkových lyžích

Rýmařov  - 

Karlova Studánka, 

rozc. Hvězda - 

Praděd

Výjezd na kolečkových lyžích na Praděd je sportovní akce, kterou by chtěl 

Ski klub RD Rýmařov, jako nezisková organizace, každoročně pořádat pro 

zpopularizování klubu,  běžeckého lyžování a místního mikroregionu. 

13.8.2014 se bude konat první ročník a hlavním záměrem je postupně 

přilákat více závodníků, jak z ČR, tak z ciziny, světoznámé lyžaře (např. 

Lukáše Bauera, Stanislava Řezáče,  aj. ).Dále bychom chtěli připojit 

doprovodné akce pro děti, cyklisty, aj. sportovní nadšence. 40 000,00 Kč 2016
rekonstrukce( 

stavba) 

rekreačního 

objektu Ing. Zbyněk Balhar Podnikatel rekonstrukce Malá Morávka Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy 2017

Rekonstrukce 

podkroví objektu 

ZŠ

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec škola

Dětřichov nad 

Bystřicí

Školní budova je přes 100 let stará a dispoziční řešení neumožňuje vyhovět 

současným požadavkům výuky. Nejcitelnější je absence, klubovny, 

knihovny. Požadavky na školu se stupňují, stále více by měla plnit i roli v 

oblasti mimoškolních aktivit dětí. Kvalitním naplněním volného času v době 

mimo vyučování je možné prosazovat vedení ke zdravému životnímu stylu 

dětí, ochraně před omamnými látkami apod. Představou je využití velkého 

prostoru podkroví školní budovy k přebudování na prostory k využití 

školních a mimoškolních aktivit, klubová místnost, knihovna, popř.nová 

školní družina. 3 000 000,00 Kč 2016 - 2017

modernizace 

technologií ATRO Rýmařov s.r.o.

ATRO Rýmařov 

s.r.o. lesy Rýmařov

rekonstrukce a stavba budov, nákup technologií pro lesní školky a 

zahradníctví, péče o les, rekonstrukce infrastruktury v areálu, nákup 

technologií pro hutní průmysl atd. 2017

Vybudování 

sportovišť ZŠ

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec škola

Dětřichov nad 

Bystřicí

Ve školní budově se vzdělává cca 20 žáků základní školy. Současné 

podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou z hlediska moderních požadavků 

nevyhovující, pouze upravená plocha cca 40m2. Návrh počítá s 

vybudováním nového víceúčelového sportoviště za budovou, doplněného o 

hřiště pro volejbal, basketbal, doskočiště pro skok vysoký a daleký, 

běžeckou dráhu. 2 000 000,00 Kč 2016



Úprava přístavby 

objektu ZŠ

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec škola

Dětřichov nad 

Bystřicí

Z důvodu menšícího se počtu dětí v MŠ, jejíž objekt by si vyžádal rozhodně 

náklady na zateplení, výměnu oken, dveří, úpravu střechy, se jeví 

ekonomičtější řešení v rekonstrukci a zateplení přístavby objektu ZŠ, kde se 

nacházejí 3 místnosti, které by byly využity pro MŠ. Takto by došlo i k 

úsporám na údržbě, energií a otápění. 5 000 000,00 Kč 2017 - 2019

Moderní KD obce

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec

občanská 

vybavenost

Dětřichov nad 

Bystřicí

Současný stav po získání DT - budova panelová z počátku 70.let, bez zázemí. 

Cílem je zateplení pláště budovy a vybudování zázení. Jednalo by se o 

vybudování WC a sociálního zázemí s připojením na ČOV, rekonstrukci 

podlahových ploch jako víceúčelových, rekonstrukce střechy a výměna 

střešní krytiny. 5 000 000,00 Kč 2017 - 2019

Rozvoj společnosti 

ALPEX OBALY, 

s.r.o. ALPEX OBALY, s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Rýmařov

Hlavním cílem projektu je pořízení nových technologií, které přispějí ke 

zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a dalším cílem je snížení 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, jelikož realizací projektu dojde 

k vytvoření pěti pracovních míst. Dále v rámci projektu dojde k pořízení 

nákladního automobilu, což bude mít přínos v odstranění kooperací v 

oblasti dopravy. Předmětem projektu je též modernizace nové provozovny. 2 725 000,00 Kč 2016

Rozšíření  

chovných prostor

Snake farm Czech, s. r. 

o.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost

Dětřichov nad 

Bystřicí 200

Rozšíření chovných prostor včetně vybavení, zřízení chovných nádrží, 

vybavení laboratoře. 1 000 000,00 Kč 2016

Zpřístupnění farmy 

veřejnosti

Snake farm Czech, s. r. 

o.

zemědělský 

podnikatel agroturistika

Dětřichov nad 

Bystřicí 200

Zpřístupnit farmu široké veřejnosti. K tomuto zpřístupění je nutné vytvořit 

zabezpečené nádrže, zabezpečovací zařízení (kamery, alarmy, ..) 1 000 000,00 Kč 2016

I dospělí si chtějí 

hrát STAVBY RIO spol. s r.o. Podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Rýmařov

Zřízení relaxační zóny pro odsrostlejší mládež a dospěláky. 

Zřízení na volném prostranství (ideálně v blízkosti stávajícího dětského 

hřiště), vložit prvky inspirované crossfitem, prvky z dětské hřiště ve větším 

provedení (prvky k houpání-sítě, koše, lana), interaktivní modely.

Motto projektu: I dospělí se chtějí hrát.

Projekt je pouze ve stádiu myšlenky a je třeba pracovat na jeho rozvoji. 3 000 000,00 Kč 2016

Pizzerie-Kavárna Prima Pizzerie s.r.o. podnikatel

zřízení 

provozovny 

pizzerie Břidličná

Vybudování (zřízení) provozovny Pizzerie - Kavárna, vytvoření nejméně 4 

pracovních míst. Předpokládané náklady jsou závislé na prostorech - zda se 

bude jednat o pořízení prostor, nebo "jen" rekonstrukci pronajatých 

prostor. Zatím ve fázi jednání se stávajícími majiteli objektů. 2 000 000,00 Kč 2016



Objevme pramen 

Bystřice

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec

projekt 

spolupráce

Dětřichov nad 

Bystřicí

Na rozhraní katastrů Dětřichov nad Bystřicí, Lomnice u Rýmařova a 

Rýžoviště se nachází pramen Bystřice. Zároveň se jedná o rozvodí a to 

Černé moře a Baltické moře. Cílem je zpřístupnit tuto turisticky zajímavou 

lokalitu a propojit ji s cyklostezkou na Slunečnou. Jednalo by se vybudování 

poválkového chodníku v délce cca 200 bm a vysprávku bývalých komunikací 

v objektu VLS s odpočinkovými místy a značení včetně infotabulí a v 

neposlední řadě úprava prameniště. Je nutná spolupráce s VLS. 3 000 000,00 Kč 2016 - 2019

Oprava trati 

cyklostezky

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec cyklostezska

Dětřichov nad 

Bystřicí

Cílem je oprava záchytného parkoviště na p.p.č.416/5 o výměře cca 1000 

m2 a následně oprava cyklostezky číslo 6152 na Slunečnou po MK 1043/1, 

1042 a 1041 v délce cca 500 bm, po kterých vede rovněž tur.značení 

"červená" na vrchol Slunečné. K využití by sloužil vybudovaný Volnočasový 

areál v obci. Tato cyklostezka 6152 navazuje na NS PR Panské louky. 1 500 000,00 Kč 2016 - 2019

Protipovodňová 

opatření

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec

protipovodňové 

opatření

Dětřichov nad 

Bystřicí

VV MSK č.j.MSK 78652/2014 z 10.6.2014 bylo nově vymezeno záplavové 

území toku Bystřice v k.ú.Dětřichov nad Bystřicí. Cílem projektu je 

provedení rekonstrukce hráze a výtoku stávající vodní nádrže na p.p.č.6 a 

421/13, která je využívána i jako požární nádrž, která na horním toku 

Bystřice slouží i jako protipovodňové opatření. Dalším cílem je vybudování 

vodní nádrže-rybníku na p.p.č.214/2, což je v souladu se schválenou ÚPD 

obce a tato vodní nádrž by řešila nejen nově vymezené záplavové území, 

ale i by sloužila jako prevence proti přívalovým srážkám pro zástavbu v 

dolním toku Bystřice. 3 000 000,00 Kč 2016

Mistrovství ČR v 

běhu na lyžích Ski klub RD Rýmařov

Nezisková 

organizace

mistrovství ČR v 

běhu na lyžích Rýmařov

Pořádání prestižního závodu - mistrovství ČR v běhu na lyžích (mládeže). 

Předpokládaná velká účast, zviditelnění Rýmařova a propagace sportu. 60 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

vnitřních prostor 

budovy, soc. 

zázemí a kuchyně Spunk music bar Podnikatel

technická 

vybavenost Malá Morávka 1 500 000,00 Kč 2016-2020

Výsadba VZ a 

ovocného sadu

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec enviro

Dětřichov nad 

Bystřicí, Krahulčí

Cílem projektu je další postupná obnova veřejné zeleně obce zaměřená na 

výsadbu původních dřevin, vytvoření odpočinkových zón s mobiliářem dle 

schválené ÚPD a dalším cílem je založení obecního ovocného sadu ve 

vhodných lokalitách na p.p.č.385/3 a 401/1 500 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce 

hotelu Soliter Vítězslav Stavař Podnikatel rekonstrukce

Malá Morávka, 

Karlov pod 

Pradědem Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu hotelu Soliter. 40 000 000,00 Kč 2016-2020
Nákup 

dodávkového 

pracovního auta Bruney trade s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Malá Morávka

Jedná se o nákup dodávky sloužící k převozu strojů a materiálu. Bude 

sloužit ke zkvalitnění a zrychlení zahradnických služeb. 500 000,00 Kč 2016-2020



Zachování 

kulturního dědictví

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec kulturní dědictví

Dětřichov nad 

Bystřicí, Krahulčí

Cílem je obnova a rekonstrukce objektů ve vlastnictví obce a to kaple 

sv.Vavřince v Krahulčí na st.p.č.24 - oprava oken, dveří, dlažbové podlahy, 

omítek, fasády a střechy. Dále dokončení restaurace památníku obětem 

I.SV a Kamenného kříže – u OÚ, obě na p.p.č.74/3, spočívající v instalaci 

replik orlice a žulového poddstavce u památníku obětem I.SV a vyčištění a 

obnově nátěrů kovaného oplocení Kamenného kříže.. 200 000,00 Kč 2016-2020

Rekonstrukce stájí Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Skály u Rýmařova Celková rekonstrukce stájí pro koně 2 000 000,00 Kč Do roku 2020
Pastevní odchov 

koní Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel výstavba stáje Skály u Rýmařova

Vybudování venkovních stájí za účelem pastevního chovu koní. Při realizaci 

projektu by stoupl počet pracovních míst. 1 500 000,00 Kč Do roku 2020
Vybudování mini 

ZOO Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel minizoo Skály u Rýmařova Jedná se o vybudování mini ZOO domácích zvířat (koza, ovce apod.) 300 000,00 Kč 2016-2020
Vybudování 

čističky odpadních 

vod Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel ČOV Skály u Rýmařova

Jedná se o vybudování čističky odpadních vod pro jezdecký areál ve Skalách 

(ve stájích, penzionu apod.) 300 000,00 Kč 2016
Vybudování 

kuchyňských a 

jídelních prostor Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Skály u Rýmařova

Jedná se o vybudování stravovacího zázemí pro hosty penzionu a 

návštěvníky jezdeckého areálu. 900 000,00 Kč 2016

Vybudování 

táborových chatek Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel výstavba chatek Skály u Rýmařova Jedná se o vybudování jednoduchých chatek pro pořádání letních táborů. 2 000 000,00 Kč Do roku 2020

Vybudování 

sociálního zázemí Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

vybudování 

sociálního zázemí Skály u Rýmařova

Vybudování sociálního zázemí - (společné sprchy a WC) pro pořádání 

letních táborů. 10 000 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

nádvoří Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel rekonstrukce Skály u Rýmařova 300 000,00 Kč 2016
Vybudování 

venkovního 

posezení Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Skály u Rýmařova 300 000,00 Kč 2016
Vybudování 

posezení u 

nedalekého 

pramenu Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

volnočasová 

infrastruktura Skály u Rýmařova Vybudování posezení (lavečky, altány apod.) u nedalekého pramene. 200 000,00 Kč Do roku 2020
Rekonstrukce 

jezdeckého 

závodiště Stáj Kincl

zemědělský 

podnikatel

vybudování 

závodiště Skály u Rýmařova

Vybudování jezdeckého závodiště za účelem pořádání národních i 

mezinárodních parkurových závodů. 6 000 000,00 Kč 2016
Rekonstrukce 

zemědělského 

areálu Horymas SK spol. s.r o.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Skály u Rýmařova

Je potřeba celková oprava stájí, nádvoří, strojového vybavení a dalších 

prostor. Do roku 2020

Vybudování 

relaxačního zázemí Kinclová s.r.o.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Skály u Rýmařova Vybudování relaxačního zázemí penzionu 200 000,00 Kč 2016



Zázemí areálu obce

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec

občanská 

vybavenost

Dětřichov nad 

Bystřicí

Cílem je vybudování technického zázemí v areálu obce/sportovní areál/, 

kde se odehrává prakticky veškeré kulturní a sportovní dění, jak oslavy Dne 

a Výročí obce, kácení obecní májky, Den dětí, veškeré sportovní akce a 

hudební produkce v rámci těchto akcí. Toto by spočívalo ve vybudování 

lehkého zastřešeného dřevěného pódia pouze na stavební ohlášení s 

úložným místem pro potřebný mobiliář a přívodem el.energie, kdy 

potřebný materiál by byl poskytnut z obecního lesa. 250 000,00 Kč 2016 - 2017

Kouzelná buřinka 

žije sportem

SPMP ČR,MO 

Rýmařov - Kouzelná 

buřinka SPMP ČR, MO sportovní akce Rýmařov

Hlavním aktivitou SPMP ČR v Rýmařově je zajištění celoroční sportovní i 

kulturní činnosti pro mentálně postižené v Rýmařově Kouzelná 

buřinka.Našim cílem je umožnit všem klientům sportovat a relaxovat. 

Během roku navštěvují fitcentrum, plavání v aquacentru,kuželnu, logopedii, 

arteterapii,muzikoterapii, keramický kroužek. Do sportování se zapojují 

všichni klienti centra a účastní se krajských závodů v atletice, kuželkách, v 

bowlingu a petanque. Všechny aktivity jsou uskutečněny díky dárcům, 

příznivcům centra a vyhlášeným projektům. 80 000,00 Kč 2016

podpora mládeže v 

oblasti 

motokrosového 

sportu Rymaxracing

Nezisková 

organizace motokros Rýmařov Podpora mládeže při rozvoji sportů, ( u nás je to motokrosový sport). 1 000 000,00 Kč 2016

energetická úspora Eurointermetall s.r.o. Podnikatel pořízení stroje Rýmařov

snižování nákladů na vytápění výrobních prostor a nové úspornější a 

ekologičtější technologie výroby 4 500 000,00 Kč 2016-2020

Vybudování šaten TJ Sokol Lomnice

Nezisková 

organizace

občanská 

vybavenost Lomnice Vybudovat vlatní šatny pro fotbalisty společně s novými sprchami a WC. 2 000 000,00 Kč 2016-2017

Revitalizace 

objektu FARMA 

VAJGLOV FARMA VAJGLOV a.s.

zemědělský 

podnikatel

technická 

vybavenost Vajglov

Převedení výroby farmy na chov masného skotu s celkovou revitalizací 

stávajících objektů farmy a mechanizačního střediska. Vybudování 

moderních zimovišť pro skot ze starých objektů (již v realizaci), vybudování 

vhodných pastevních a areálů nákup nových strojů pro provoz farmy a linky 

pro sklizeň píce (také v realizaci), opravy a revitalizace infrastruktury a 

inženýrských sítí v objektu farmy, zabezpečení areálu, nákup strojů, zařízení 

a vybavení pro běžný provoz. 

Hlavní cíle: produkce ekologického hovězího masa v podobě zástavových 

telat vhodných k dalšímu chovu, nebo výkrmu, v menší míře produkce 

ekologické konzervované píce(seno, senáž), údržba krajiny 40 000 000,00 Kč 2016-2020

Úspora energií

Mateřská škola 

Břidličná, Hřbitovní 

439, okres Bruntál, 

příspěvková 

organizace škola škola Břidličná

Výměna dvou bojlerů v rámci úspory energií a případná koupě a zapojení 

solárních panelů. 120 000,00 Kč do roku 2020



Ekocentrum

Občanské sdružení 

Potůček

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost Břidličná

Vybudování ekocentra- nákup budovy, její oprava a nákup vybavení. 

Kanceláře, školící centrum, pronajímání místnosti na oslavy, ubytování pro 

ekoturisty- škola v přírodě. Místnost pro komunitní práci se sociálně 

slabšími občany v Břidličné - zapojování do podpůrných činností pro 

zlepšení jejich situace. U ekocentra vybudování malé farmy s drobným 

zvířectvem. 7 000 000,00 Kč do roku 2020

Naučná stezka

Občanské sdružení 

Potůček

Nezisková 

organizace naučná stezka Břidličná

Prodloužení naučné stezky- napojení na již existující naučnou stezku v 

Břidličné. 10 000,00 Kč do roku 2020

Vodní turistika

Občanské sdružení 

Potůček

Nezisková 

organizace vodní turistika Břidličná

Seznamování lidí s s vodou se zapojením bazénu v Břidličné. Vodní turistika 

na řece Moravici- kanoistika (nákup kanoí, vest a ostatního vybavení pro 

provozování kanoistiky) 100 000,00 Kč do roku 2020

Vzdělávání 

pracovníků

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola vzdělávání

Základní škola v 

Břidličné

Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na oblast 

psychologie a moderních trendů výuky a výchovy žáků. 500 000,00 Kč 2016

Projekt s 

partnerskou školou

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola sportovní akce

Základní škola v 

Břidličné

Projekt s partnerskou školou v Ujazdu (PL) zaměřený na zimní a letní 

sportovní aktivity. 300 000,00 Kč 2016

Obnova hlavního 

vstupu

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola rekonstrukce

Základní škola v 

Břidličné Investiční projekt na obnovu vstupu u hlavního vchodu do školy. 200 000,00 Kč 2016
Pořízení 

posilovacích 

pomůcek

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola pořízení stroje

Základní škola v 

Břidličné

Pořízení přístrojů a pomůcek na posilování a aerobní aktivity do prostor 

spojovací chodby do tělocvičny. 500 000,00 Kč 2016

Odpočinkový kout

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola

technická 

vybavenost

Základní škola v 

Břidličné

Realizace odpočinkového koutku pro školní družinu v prostorách mezi 

pavilony. 300 000,00 Kč 2016

Realizace výuky 

pěstitelství

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola

technická 

vybavenost

Základní škola v 

Břidličné

Úprava školního pozemku pro výuku pěstitelství v prostorách mezi 

pavilony. Terénní úpravy a nákup pomůcek potřebných k výuce pěstitelství. 100 000,00 Kč 2016

Modernizace 

vnitřních prostor

Základní škola 

Břidličná, okres 

Bruntál škola

technická 

vybavenost

Základní škola v 

Břidličné

Celková modernizace vnitřních prostor školy (dlažba, osvětlení, 

kanalizace, elektro rozvody, nábytek, rozvody vody). 2 000 000,00 Kč do roku 2020

vystavba saten pro 

lyzare

Klub biatlonu 

Olomouc

Nezisková 

organizace

technická 

vybavenost

Nova Ves u 

Rymarova

Vystavba novych saten pro lyzare a sportovce na Nove Vsi u Rymarova . 

Bezecke trate ve vysce 840 m.n.m. ,misto se stalou pokryvkou snehu !! jsou 

zachytnym bodem pro vsechny lyzare na zacatcich Jeseniku . Vystavba pro 

120 -160 sportovcu , rodin s detmi a na mnohe sporty jako cyklistiku , 

lyzovani , orientacni beh 8 000 000,00 Kč 2016

nakup Ratraku pro 

upravu stop SKP Olomouc

Nezisková 

organizace pořízení stroje

Nova Ves u 

Ryarova

Nakup stroje pro upravu snehu zn. Kassbohrer pisten bully 100,

s celym zabezpecenim pro upravu sportoviste na Nove Vsi a cesty na 

Alfredovu chatu, hodne vyuzivane turisty , sportovci 4 500 000,00 Kč 2016
Vybudování 

tělocvičny k ZŠ ZŠ a MŠ Lomnice škola škola Lomnice Vybudovánít tělocvičny k ZŠ a MŠ. 2017



Myška na Myšáku Ski areál Myšák Podnikatel myší stezska

Karlov pod 

Pradědem

Vybudování "sýrového" městečka v lyžařského areálu s celoročním 

provozem zaměřeného na rodiny s dětmi..

Myší stezka - jedná se o hravou trať umístěnou v lyžařském areálu.

Myší hřiště - prolézačky, houpačky, zábava pro děti ve stylu Myšky. 2 000 000,00 Kč 2016

z Pradědova údolí Jaroslav Lukeš Podnikatel

technická 

vybavenost

Karlov pod 

Pradědem

centralizovaný prodej, popřípadě výroba tradičních regionálních produktů.

Vybudování zázemí (centra) pro prodej a výrobu 1 000 000,00 Kč 2016

Budování areálu SKI AREAL Podnikatel

technická 

vybavenost Stará Ves Dobudování areálu 10 000 000,00 Kč Do roku 2020
Stáčírna 

minerálních vod AMIN, spol. s r. o. Podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Vybudovat stáčírnu minerálních vod- Velkou Štáhlí vede zdroj minerální 

vody, ta by se plnila do lahví- využívání přírodních zdrojů. 50 000 000,00 Kč do roku 2020
Modernizace 

plnírny AMIN, spol. s r. o. Podnikatel

technická 

vybavenost Velká Štáhle

Modernizace plnírny. Využívat plyn ne jen do tlakových lahví ale i do 

velkých zásobníků- vybudování zásobníků na 15 tun. 20 000 000,00 Kč do roku 2020

Čerpací stanice AMIN, spol. s r. o. Podnikatel čerpací stanice Velká Štáhle

Vybudování čerpací stanice ve Velké Štáhli, kolem roku 2003 sepsán projekt 

na vybudování benzinové stanice ale bohužel nebylo dost financí na 

realizaci tohoto projektu. Nafta by se využívala jak pro vozidla firmy AMIN, 

tak pro veřejnost. Případně by zde byla nejen nafta ale také zemní plyn a 

dobíjení elektromobilů. 20 000 000,00 Kč do roku 2020

Pálenice AMIN, spol. s r. o. Podnikatel palírna alkoholu Velká Štáhle Vybudování palírny alkoholu. 2 000 000,00 Kč do roku 2020

Střídačky AC Velká Štáhle

Nezisková 

organizace

volnočasová 

infrastruktura Velká Štáhle Nákup dvou nových střídaček a obnova zábradlí kolem hřiště 200 000,00 Kč do roku 2020
Mantinely kolem 

hřiště AC Velká Štáhle

Nezisková 

organizace

volnočasová 

infrastruktura Velká Štáhle

Postavit nové mantinely kolem asfaltového hřiště kde by se hrál od jara do 

podzimu florbal a v zimě hokej. 600 000,00 Kč do roku 2020

Koupě sítí AC Velká Štáhle

Nezisková 

organizace

volnočasová 

infrastruktura Velká Štáhle

Koupě nových sítí na branky + sítí na ochranné sloupy, které jsou umístěné 

za brankami 20 000,00 Kč do roku 2020

Oprava mostu AC Velká Štáhle

Nezisková 

organizace rekonstrukce Velká Štáhle Rekonstrukce mostu, kterým se vstupuje na hřiště. 100 000,00 Kč do roku 2020

Výrobna obkladů STAVBAPROJ, s.r.o. Podnikatel

technická 

vybavenost Břidličná

Zřízení provozovny a vybavení přístroji na výrobu obkladů. Nákup a 

rekonstrukce stávající budovy. Pořízení dopravních prostředků- dodávek. 3 500 000,00 Kč do roku 2020

Obnova 

historických oken v 

základní škole

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka

Záměrem je uchránit současné provedení oken na budově školy, která se 

nachází v památkové zóně Malé Morávky. Jednalo by se se o výměnu 

venkovních křídel a úpravu stávajících oken vedoucí ke zlepšení jejich 

tepelně izolačních vlastností. Výměna okenních křídel a oprava oken obnáší 

neúměrné náklady. 1 000 000,00 Kč 2016

Obnova 

architektonických 

prvků na budově 

základní školy v 

památkové zóně 

Malé Morávky

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola rekonstrukce Malá Morávka 89

Záměrem je navrátit vesnické památkové zóně v Malé Morávce objekt 

základní školy v původní podobě, jak byla vystavěna v roce 1908. Jednalo by 

se o rekonstrukci zdobné fasády - realizace šambrán, říms, bosovaných 

nároží, vyřezávaných prvků ve štítech a povrchová úprava - která byla 

novodobou opravou v minulosti znehodnoceny. 1 000 000,00 Kč 2016



Zateplení dveří a 

rekonstrukce 

dřevěného 

přístavku v budově 

základní školy

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola rekonstrukce Malá Morávka 89

Záměrem je zrekonstruovat vstupní dveře s kazetovou výplní s cílem zlepšit 

jejich tepelně izolační vlastnosti a celkový vzhled budovy. Rekonstrukce a 

zateplení dřevěného přístavku na jižní straně budovy. 200 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

elektroinstalace v 

budově základní 

školy

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka 89

Záměrem je vybudovat nové rozvody v budově. Jedná se o část 1. 

nadzemního podlaží, celé 2. nadzemní podlaží.  

Přemístit elektroměry odběrných míst (tj. obecních bytových jednotek ve 3. 

podlaží) do míst přístupných nájemníkům s cílem oddělit provoz školy od 

provozu bytů.

Vyměnit osvětlení v části interiéru školy – chodby, jídelna. 200 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

vodoinstalace v 

budově základní 

školy

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka 89

Záměrem je vybudovat nové rozvody vodovodní a odpadní v budově. Jedná 

se o část 1. nadzemního podlaží, celé 2. nadzemní podlaží. 200 000,00 Kč 2017, 1 měsíc

Rekonstrukce stěn 

v budově základní 

školy

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka 89

Záměrem je odstranění nátěrů soklů ze stěn a oprava stěn trvale vlhkých s 

cílem zvýšit propustnost stěn a snížit náklady na opravy. 100 000,00 Kč 2018, 1 měsíc

Rekonstrukce 

kotelny

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka 89

Záměrem je rekonstrukce kotelny na LTO.  Jednalo by se o výměnu 

stávajících kotlů s manuální obsluhou na automaticky řízené kotle a úpravu 

rozvodů s cílem oddělit provoz školy od provozu obecních nájemních bytů. 250 000,00 Kč 2016

Rekonstrukce 

podlah v budově 

základní školy

Základní škola Malá 

Morávka, okres 

Bruntál, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost Malá Morávka 89 Záměrem je rekonstrukce podlah a podlahových krytin. 200 000,00 Kč 2018

Rekonstrukce 

cvičiště ZKO Stará 

Ves ZKO Stará Ves

Nezisková 

organizace kynologie Stará Ves

Výstavby odkádacích kotců, rekonstrukce a zhotovení nových cvičebních 

pomůcek a překážek pro sportovní kynologii, agility a další aktivity kynologů 

(bonitace, výstavy, zkoušky, závody). Rekonstrukce podsklepení klubovny - 

nová podlaha, rekonstrukce kuchyně. 50 000,00 Kč 2016
Výměna 

teplovodních 

rozvodů MOS s.r.o. MOS s.r.o.

technická 

vybavenost Břidličná Výměna teplovodních rozvodů na sídlišti Jesenická 50 000 000,00 Kč do roku 2020
Výměna 

teplovodních 

rozvodů MOS s.r.o. MOS s.r.o.

technická 

vybavenost Břidličná Výměna teplovodních rozvodů- ulice Sokolovská a Dlouhá 4 000 000,00 Kč do roku 2020



Nízkotlaká kotelna MOS s.r.o. MOS s.r.o.

technická 

vybavenost Břidličná Rekonstrukce nízkotlaké kotelny na Jesenické- zakoupení nové technologie 7 000 000,00 Kč do roku 2020

Společenský dům MOS s.r.o. MOS s.r.o.

technická 

vybavenost Břidličná

Rekonstrukce společenského domu- oprava střechy, zateplení, výměna 

oken. 24 000 000,00 Kč do roku 2020

Bazén Břidličná MOS s.r.o. MOS s.r.o.

technická 

vybavenost Břidličná

Oprava bazénu- nová vzduchotechnika a topení, rekonstrukce tělesa 

bazénu. 14 000 000,00 Kč do roku 2020

Doskočiště a 

běžecká dráha

Gymnázium a Střední 

odborná škola, 

Rýmařov, příspěvková 

organizace škola

občanská 

vybavenost

Rýmařov, 

Sokolovská 39

Zbudování doskočiště a běžecké dráhy 50 m u školní tělosvičny na ulici 

Sokolovská 39. Škola nemá vlastní sportovní zázemí pro výuku tělesné 

výchovy pro 350 žáků. Výuka probíhá v tělocvičně, v přilehlém parku Hedvy 

a na nově zbudovaném hřišti u základní školy. 450 000,00 Kč 2016

Revitalizace potoku 

Bazalverk

Občanské sdružení 

Potůček

Nezisková 

organizace povodí Břidličná

Vyhloubení třech malých vodních nádrží (rybníků) a jiných krajiných 

opatření k zadržení vody v krajině. Následně vybudovat naučnou stezku 

podél potoku Bazalverk a jeho povodí. Instalace naučných cedulí s přírodní 

tématikou (voda, rostliny, vodní živočichové). 2 000 000,00 Kč do roku 2020

Výstavba nové 

podnikové 

prodejny

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov

Výstavba nové podnikové prodejny v areálu pekárny – zlepšení komfortu 

nákupu pro zákazníky, rozšíření sortimentu prodeje, občerstvení, vytvoření 

parkovacích míst pro zákazníky – 2014-2015, vytvoření 1 nového prac. 

místa 2 000 000,00 Kč 2016

Pořízení sil na 

mouku

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel pořízení stroje Rýmařov 2 000 000,00 Kč 2016

Rekontrukce střech

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov 700 000,00 Kč 2017

Zateplení fasády

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov 700 000,00 Kč 2018

Tvarovací stůl

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel pořízení stroje Rýmařov Nákup nového tvarovacího stolu 700 000,00 Kč 2019

Rekonstrukce 

podlah

Rýmařovská pekárna 

s.r.o., Národní 443/26, 

795 01 Rýmařov Podnikatel

technická 

vybavenost Rýmařov 800 000,00 Kč 2019

Výtah - budova "C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Výměna již nevyhovujícího výtahu v budově "C".

Nevyhovuje dle evropských norem. 1 400 000,00 Kč 2016



Požární únikové 

schodiště - Budova 

"C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Vybudování venkovního požárního únikového schodiště na severním i 

jižním štítu budovy "C" 700 000,00 Kč 2016-2017

Rekonstrukce 

budovy "C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Rekonstrukce budovy "C" - kompletní přebudování 2.NP : opravy podlah, 

krytiny, úpravy rozměrů vstupních otvorů do pokojů, elektrorozvody a 

osvětlení, kanalizace, rozvody vody, topná tělěsa a rozvody, vybavení 

pokojů, částečné opravy v suterénu a 1.+3.NP.

Vše dle existujícího zpracovaného projektu. 12 000 000,00 Kč 2016

Bezbariérové 

vstupy do budov 

"A+C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Vybudování bezbariérových vstupů do budov "A+C". Vyrovnání povrchů, 

senzorové vstupní dveře s bočním otvíráním 600 000,00 Kč 2016-2018

Výměna záložního 

zdroje - budova "E"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Výměna dosluhujícího záložního zdroje / dieselového agregátu pro zajištění 

chodu nemocnice. 550 000,00 Kč 2016-2018

Rekonstrukce 

budovy "A"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Rekonstrukce 2.NP dle zpracované studie.

Úpravy pokojů a zvýšení komfortu pro pacienty. Sociální zařízení, 

podlahové krytiny, vnitřní dveře a protipožární opatření. 3 500 000,00 Kč 2018

Oprava budovy "E"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Oprava budovy energobloku - oprava fasády a spodního obložení, výměna 

klempířských prvků, oprava schodů 850 000,00 Kč 2016-2019

Oprava fasád na 

budově "A"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Oprava fasád a omítek na částech budovy "A", které nebyly revitalizovány v 

roce 2011. Jedná se o kotelnu, klimatizační věž a zastřešení příjezdu sanitek 

k budově 700 000,00 Kč 2016-2018

Revitalizace 

suterénu v budově 

"C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16 Opravy vniřtních omítek - sanační úpravy. 350 000,00 Kč 2016-2018

Rekonstrukce 

kanalizace v 

budově "A"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Rekonstrukce - výměna starého vedení kanalizace, rozvodů vody a 

ústřeního topení včetně topných těles 1 000 000,00 Kč 2016-2020

Komíny na budově 

"C"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16 Demolice nepotřebných komínů a zaplechování střechy. 300 000,00 Kč 2016-2017



Komunikace k 

budově "B"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16 Oprava nevyhovující rozbité příjezdové komunikace k budově "B". 900 000,00 Kč 2016

Park v areálu

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Úpravy a zvelebení parku v areálu nemocnice. Obnovení chodníků, 

vybudování letního altánu, dovybavení lavičkami 500 000,00 Kč 2016

Kamerový systém

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Instalace kamerového systému do čekáren a chodeb v budově. Instalace 

bezpečnostních kamer na budovy v areálu jako prevence proti vandalismu a 

kriminalitě. 200 000,00 Kč 2016-2018

Vjezd do areálu

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Vybudování monitorovaného vjezdu do areálu - závora, parkovací místa a 

parkovací automat 550 000,00 Kč 2016-2020

Vzdělávání

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Zajišťování profesního vzdělávání zdravotnického i nezdravotnického 

personálu 500 000,00 Kč 2016-2020

Rehabilitační bazén 

u budovy "A"

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Vybudování rehabilitačního bazénu u budovy "A" a tím rozšíření a 

zkvalitnění již poskytovaných rehabilitačních procedur v balneo provozu 5 000 000,00 Kč 2016-2020

Vyvolávací systém 

v ambulancích

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Instalace vyvolávacího a informačního systému v ambulancích na budovách 

"A+C" v rámci zkvalitňování péče o zákazníka 200 000,00 Kč 2016-2018

Garáže v areálu

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Rozšíření garážových kapacit pro sanitní a zásobovací vozy. V současné 

době nedostatečný počet - pouze dvě garáže pro čtyři vozy. 600 000,00 Kč 2016-2018

Oplocení areálu

Podhorská nemocnice 

a.s., Hornoměstská 

549/16

Podhorská 

nemocnice

Nemocnice - 

Hornoměstská 

549/16

Oprava oplocení kolem areálu a obnovení vstupu do budovy "C" ze strany 

od hlavní cesty (Hornoměstská) včetně nových schodů k budově 350 000,00 Kč 2016-2018

Vybudování 

provozovny na 

dřevovýrobu KONAMARA SET s.r.o. Podnikatel

vybudování 

provozovny Stříbrné Hory

Vybudování provozovny na dřevovýrobu na vlastním pozemku včetně 

příjezdové komunikace.Výroba by se směřovala na výrobu 

altánů,posezení,inventářů k cyklostezkám,dřevořezeb většího charakteru k 

broukovištím ,výrobě plastik pro veřejné prostranství a pod.práce budou 

probíhat celoročně,proto je potřeba krytých prostor i kvůli umístěnému 

strojnímu zařízení.Předpokládané zaměstnání 2 pracovníků na ppů.A dle 

potřeby i více na dopp. 2 400 000,00 Kč 2016



Jezděte bezpečněji

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska doprava členské obce pořízení bezpečnostních prvků do členských obcí (zrcadla, radary) 5 000 000,00 Kč 2017

Rekonstrukce 

autobusových 

zastávek v obcích

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska doprava členské obce

Rekonstrukce autobusových zastávek ve členských obcích, revitalizace 

zeleně v blízkosti autobusových zastávek. 7 000 000,00 Kč 2017

Místní akční plány Rýmařovsko o.p.s.

Rýmařovsko 

o.p.s. škola členské obce 4 000 000,00 Kč 2016 - 2017

Třídíme odpady

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska

odpadové 

hospodářství členské obce

Projekt bude navázán na již uskutečněné projekty týkající se 

separace odpadů. Je důležité dbát na údržbu pořízených nádob na 

odpady (kompostéry, nádoby na tříděný odpad, nádoby na kovy, 

velkoobjemové kontejnery), případně pořídit nádoby nové. 

V budoucnu je třeba také myslet na rozšíření kapacit sběrných dvorů. 4 000 000,00 Kč 2016

Vybudování 

překladiště 

v odpadovém 

centru Rýmařov

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska

odpadové 

hospodářství Rýmařov Vybudování překladiště v odpadovém centru Rýmařov 10 000 000,00 Kč 2017

Odpady a lidé

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska

odpadové 

hospodářství členské obce

Zvýšení povědomí občanů o nutnosti separace odpadů v území, 

zvýšení množství separovaných odpadů 1 000 000,00 Kč 2016

Rozšíření 

systému 

separace 

biologicky 

rozložitelných 

odpadů v ORP

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska

odpadové 

hospodářství členské obce Rozšíření systému separace biologicky rozložitelných odpadů v ORP 3 000 000,00 Kč 2018

Terénní 

pracovníci 

v sociálních 

službách

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska sociální péče členské obce

Stárnutí obyvatelstva regionu a nutnost rozšíření stávající péče o tuto 

cílovou skupinu 7 000 000,00 Kč 2016-2018

Co potřebujeme 

vědět o 

sociálních 

službách

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska sociální péče členské obce pořádání pravidelných kulatých stolů 100 000,00 Kč 2017

Studie 

demografického 

vývoje 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska členské obce

Z důvodu úbytku obyvatelstva je nutno zpracovat celkový odhad 

demografického vývoje na území Rýmařovska. Podklad bude využit 

jako zdroj dat při budoucích strategických rozhodnutích v regionu 

např. při návrhu optimalizace školských zařízení v regionu 50 000,00 Kč 2016

Databáze 

brownfields a 

ploch k podnikání

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska členské obce

Zlepšit povědomí potencionálních zájemců o možnostech využití 

doposud nevyužitých budov a prostor na Rýmařovsku 30 000,00 Kč 2006



Projektový 

manažer v 

podnikání

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska členské obce 3 000 000,00 Kč 2016

Pořízení stroje na 

sekání příkop a 

vytvoření 

pracovního místa

Sdružení obcí 

Rýmařovska

Sdružení obcí 

Rýmařovska členské obce Pořízení stroje na sekání příkop a vytvoření pracovního místa 5 000 000,00 Kč 2016
Rybníky a tůně v 

Horním Městě Obec Horní Město Obec Životní prostředí Horní Město Revitalizace rybníků a tůní v Horním Městě. 2 000 000,00 Kč 2016-20118

Zateplení 

restaurace Obec Horní Město Obec

občanská 

vybavenost Horní Město

Z projektu OPŽP by bylo financováno zateplení restaurace (obálka, okna, 

střecha, vytápění), část týkající se ubytovacích a stravovacích služeb 

financována z podpory cestovního ruchu. 10 000 000,00 Kč 2016-20118

Pořízení vybavení 

pro lesy Obec Horní Město Obec Životní prostředí Horní Město Pořízení vybavení (přes PRV) potřebné do lesů - mulčovač, nakladač. 2 500 000,00 Kč 2016-20118
Komunitní dům pro 

seniory Obec Horní Město Obec

občanská 

vybavenost Horní Město Zřídit komunitní dům pro seniory v Horním Městě. 2 500 000,00 Kč 2016-20118

Obnova kulturních 

památek Obec Horní Město Obec kulturní dědictví Horní Město Obnova kulturních památek - fasáda domu čp. 198 Horní Město. 2 000 000,00 Kč 2016-20118

Pořízení výzbroje 

pro SDH Ryžoviště SDH Ryžoviště

Nezisková 

organizace hasiči Ryžoviště

Pořízeni výzbroje:

6 x hadice C42     16 700,-

3 x Hadice B65      6 000,-

2x Požární proudnice Tajfun   14 000,-

1x kalové čerpadlo   20 000,-

1x kompresor  5 000,-

1x  udržovač napětí baterií    2 000,-

1x vysokotlaký čistič vapka  18 000,-  

1x motorová pila   20 000,-

120 000,00 Kč 2016-2018

Pořízení výstroje 

pro SDH Ryžoviště SDH Ryžoviště

Nezisková 

organizace hasiči Ryžoviště

Pořízení výstroje: 1x oblek včelař 1 300,-

7x Kukla Nomex   5250,-

7x opasek polohovací SJ   12285,-

30 000,00 Kč 2016-2018

Stavební úpravy 

zbrojnice - SDH 

Ryžoviště SDH Ryžoviště

Nezisková 

organizace hasiči Ryžoviště

Stavební úpravy zbrojnice:

 úprava povrchu podlahy v garáži – dlažba  35 000,-  

vrata  1ks   30 000,-

70 000,00 Kč 2016-2018
Cyklostezka 

Ryžoviště - 

Břidličná Břidličná obec doprava

Ryžoviště, 

Břidličná

Vytvoření cyklostezky Ryžoviště - Břidličná. Dojíždění do zaměstnání AL 

Invest Břidličná, dojíždění žáků do základní školy. 1 000 000,00 Kč 2017



Oprava lesních cest Rýmařov obec Životní prostředí Rýmařov Oprava systému lesních cest. 4 000 000,00 Kč 2015

Oprava lesní cesty Spojené lesy s.r.o. Životní prostředí Tvrdkov Oprava lesní cesty. 1 500 000,00 Kč 2015

Opravy azylového 

domu

Diakonie ČCE - 

středisko v Rýmařově

Nezisková 

organizace sociální péče Rýmařov Drobné opravy v azylovém domě v Rýmařově. 350 000,00 Kč 2016
Lepší místo v 

oblasti sociální 

péče Město Rýmařov Obec sociální péče Rýmařov

Vybudování výtahů a rekonstruce sociálního zařízení (wc, koupelny) v 

chráněných bytech na ulici Lidická. 1 500 000,00 Kč 2017
Sociální podnik na 

Rýmařovsku Město Rýmařov Obec sociální péče Rýmařov

sociální podnik v oblasti cestovního ruchu - pořízení chaty v Malé Morávce 

a provozování rekreačního zařízení 2 000 000,00 Kč 2017

Pořízení traktoru

OBEC Dětřichov nad 

Bystřicí obec zemědělství

Dětřichov nad 

Bystřicí

Cílem je pořízení traktoru, který by byl majetkem obce, jelikož obec má ve 

vlatnictví lesy a sama si je obhospodařuje. 1 000 000,00 Kč 2016 - 2017










































































































