
Evropské projekty 
v Říčanech

Mimořádná příloha 3/2014
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y



PŘÍLOHA – Slovo úvodem

Vladimír Kořen
starosta Říčan

Vážení spoluobčané,
město Říčany se rozvíjí. Mnohé městské budovy mění fasádu, buduje se kanalizace, opravují se ulice 
a památky. Mnohé projekty by nevznikly bez podpory operačních programů, které rozdělují evropské 
dotace. Na národní úrovni se hovoří o tom, že peníze z Evropské unie nedokážeme účelně, hospodárně 
a odpovědně čerpat. Myslím, že Říčany jdou proti tomuto směru. V posledních 5 letech se podařilo 
městský rozpočet díky evropským dotacím posílit řádově o stovky milionů korun. Podle mého názoru 
je debata o tom, který politik má na tomto stavu větší zásluhy, zcela zbytečná a lichá. Říčanská veřej-
nost by měla vidět spíše jednotlivé zaměstnance úřadu, kteří dávají dohromady projekty, píšou žádosti, 
řídí veřejné zakázky. Podařilo se vytvořit stroj, který pracuje, odstraňuje chyby a překonává překážky. 
Tento tým ještě rozšiřujeme (znovu s  podporou evropských peněz) a připravujeme se na nové roz-
počtové období EU 2014–2020. S pražským primátorem a středočeským hejtmanem hledáme cestu, 
jak říčanské projekty zahrnout do strategických dokumentů integrované teritoriální spolupráce (ITI). 
Snažíme se otevřít cestu pro ještě výraznější posílení financí našeho města, a bavíme se o řádu miliard 
korun – na protipovodňovou ochranu (např. Mlýnský rybník), na podporu technologických a vědec-
kých parků, na větší dopravní projekty, na rozvoj školství. Již teď se některé projekty rozpracovávají 
jako třeba změna bývalého kina na spolkový dům. Věřím, že i další léta přinesou úspěch.
Změnil se zásadně také vztah města k MAS Říčansko o.p.s., která v rámci našeho regionu rozděluje 
evropské peníze na menší projekty. Říčany spolupracují s MASkou v mnoha směrech, pomáháme fi-
nančně i organizačně. A hlavně se zásadně změnila aktivita města v podávání žádostí o podporu pro-
jektů. Nejde v  tomto případě o desítky milionů, ale i menší projekty jako oprava hradu se do tváře 
města určitě promítají.
Snažíme se jednotlivé projekty představovat v Kurýru, pozitivně o nich mluvit a komunikovat, jak nám 
ukládají pravidla publicity. Díky snaze celé radnice nevytváříme projektům negativní reklamu v po-
době skandálů – peníze se nerozkrádají, veřejné zakázky se nešidí a termíny se dodržují. Přesvědčili 
jsme se ale, že veřejnost v Říčanech si nedokáže spojit naše aktivity jako celek. Proto přinášíme tuto 
speciální přílohu. 
Vážení spoluobčané, byť mnozí přerozdělování peněz mezi evropskými státy kritizují (mnohdy po prá-
vu), je slušné za podporu poděkovat a připomínat si ji. Koneckonců: Říčany jsou evropským městem.
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek 

Stavební úpravy a vybavení ZŠ Nerudova 

Projekt financovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy zahrnoval v Mateřské škole 
Čtyřlístek vybudování nové učebny, čímž se mohla rozšířit kapacita školy o 12 míst, položení nové střechy a zateplení 
objektu. Dále bylo z prostředků EU vybudováno nové víceúčelové hřiště na školní zahradě a byla zakoupena keramická 
pec. Partnery projektu jsou Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb, Mraveniště – centrum volného 
času při ZŠ Říčany a Vlastivědná společnost Ladova kraje.

Díky projektu rekonstrukce se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další stavební úpravy patřilo 
zateplení budovy, výměna rozvodů vody a kanalizace nebo zřízení nové střechy. V rámci projektu došlo i k vybavení 
učeben. Projekt byl financován z  dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Partnery projektu jsou 
ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Centrum komunitních služeb města 
Říčany, o.p.s. a Dětský domov Strančice.

Fond:	 ROP	Střední	Čechy
Program:	 ROP	Střední	Čechy
Rok podání:	 2009
Zpracovatel dotace:	Ing.	Hana	Jarošová	
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace:	 2012
Celkové náklady:	 11	006	430	Kč	
Z toho dotace:	 8	357	788	Kč

Fond: ROP	Střední	Čechy
Program:	 ROP	Střední	Čechy
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Ing.	Hana	Jarošová		
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2011	
Celkové náklady: 9	930	539	Kč	
Z toho dotace:		 7	830	916	Kč
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Úprava biologické linky ČOV (dusík)

Procesní řízení a automatizace

Projekt úpravy biologické linky byl realizován ve  druhé polovině roku 2011 v  rámci OP Životní prostředí, prioritní 
osy Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Jeho cílem bylo zlepšení účinnosti čištění 
říčanské ČOV především v oblasti snížení koncentrace dusíku ve vypouštěných odpadních vodách.

Cílem projektu bylo vytvořit profesionální úřad vedoucí k vyšší efektivitě a jeho otevřenosti klientům. Došlo k definici klíčo-
vých činností a procesů úřadu, k proškolení zaměstnanců a realizaci průzkumů spokojenosti klientů. Zároveň proběhla au-
tomatizace 15 vybraných procesů (např. schvalování smluv, žádost o informace, vyjadřování ke stavbám, vyřizování stížnos-
tí) tzn. elektronického systému úřadu, který pomocí řídícího mechanismu zajišťuje evidenci, předávání úkolů ve správném 
pořadí správným osobám, průběžné sledování postupu řešení úkolů včetně dodržování lhůt a stavu zpracovávaného úkolu. 
Systém využívá digitalizace dokumentů, oběh dokumentů v elektronické podobě a jejich elektronickou archivaci.

Fond:	 SFŽP	a	Fond	soudržnosti
Program: OP	Životní	prostředí
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace:	Allowance	s.r.o.
Fyzické zahájení:	 2011
Konec realizace: 2013
Celkové náklady: 7	568	834	Kč	
Z toho dotace: 6	087	436	Kč	

Fond: OP	LZZ	–	výzva	č.	53	 	
Program: Lidské	zdroje	a	zaměstnanost
Rok podání:	 2010
Zpracovatel dotace: Ing.	Věra	Likešová		
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2012	
Celkové náklady:	 4	581	216	Kč	
Z toho dotace: 3	902	932	Kč
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Říčanský hrad – konzervace původní gotické věže (donjonu)

Návrh územního plánu Říčan

Projekt, jehož partnery byly ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY a Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, zahrnoval kon-
zervaci zbytků obytné věže tzv. donjonu říčanské hradu, která zastavila destrukční procesy ve zdivu. Zakonzervováním 
zdiva a koruny zdi se zabránilo rozpadu zdiva a přispělo k zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí zříceniny. 
Před provedením prací byla věž zajištěna ochrannou sítí, která nyní není potřeba. Partnery projektu jsou ZO ČSOP 
Ekocentrum Říčany a Dobrovolný svazek obcí Ladův Kraj.

Městu Říčany byla přiznána dotace na projekt Návrh územního plánu Říčan v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu, která byla zaměřena na  podporu tvorby a  aktualizace územních plánů obcí s  ohledem na  udržitelný rozvoj 
území. Obsahem projektu bylo zpracování návrhu ÚP Říčan zpracovatelem – odborným projektantem, což je podstat-
ná součást celého pořizovacího procesu. Práce na pořizování nového ÚP probíhají v souladu s postupy stanovenými 
stavebním zákonem a v souladu s předpokládaným harmonogramem prací.

Fond:	 SZIF	–	MAS	
Program:	 Program	rozvoje	venkova	
Rok podání:	 2010
Zpracovatel dotace: Ing.	Hana	Jarošová	
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 2011
Konec realizace: 2011	 	
Celkové náklady:	 926	255	Kč		 	
Z toho dotace:	 637	015	Kč

Fond:	 IOP	
Program:	 IOP
Rok podání:	 2010
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová/	
	 Mgr.	D.	Pešta	(město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace:	 2011	
Celkové náklady: 1	195	100	Kč
Z toho dotace: 1	166	400	Kč
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Technologické centrum Říčany

Regenerace Lázeňské louky

V první fázi projektu došlo k postavení technologického centra, které slouží pro nepřetržitý provoz aplikací městského úřa-
du. Ve druhé fázi proběhl upgrade spisové služby a vzniklo zálohovací centrum dokumentů ze spisových služeb pro 22 obcí 
v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností. Realizací třetí fáze byla na úřadě částečně odstraněna „papírová ko-
munikace“. Pro vybrané procesy úřadu slouží elektronické formuláře, které umožňují pohodlněji vyplňovat žádosti formou 
elektronického podání přes webové stránky města. Zároveň může žadatel moci průběžně sledovat stav vyřízení svého podání. 
Projekt technologického centra je ve své třetí fázi úzce provázán na projekt procesního řízení a automatizace.

Díky realizaci projektu regenerace Lázeňské louky byl zkulturněn členitý prostor rozkládající se pod náměstím. Jeho výraz-
nou částí je tužebníková louka, přes kterou vede povalový chodník, nad kterým se klene vrbový altán. Jeho jednotlivé oblouky 
jsou z mohutných svazků vrbového proutí vyztuženého ocelovým prutem, které jsou navzájem provázány. Pruty již dávno 
zakořenily, takže se každé jaro znovu zazelenají. V prostoru Lázeňské louky byly rovněž rozmístěny autorské objekty sochaře 
Pavla Cupáka – dřevěný objekt z dubového masivu k sezení nebo atypická sedátka s vyřezanými reliéfy. Partnery projektu jsou 
ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Jezdecký klub při jezdecké škole Sommer o.s., Okrašlovací spolek v Říčanech, o. s.

Fond:	 IOP
Program:	 IOP	–	Rozvoj	služeb		
	 eGovernmentu	v	obcích
Rok podání:	 2010
Zpracovatel dotace: Ing.	M.	Křešťáková/	
	 Bc.	Fr.	Javůrek	(město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2012	 	
Celkové náklady:	 5	956	530	Kč	 	
Z toho dotace: 4	806	250	Kč

Fond:	 ROP	Střední	Čechy
Program:	 ROP	Střední	Čechy
Rok podání:	 2010
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 2012
Konec realizace: 2012	
Celkové náklady:	 3	410	810	Kč	
Z toho dotace:	 2	875	368	Kč

6 texty.kuryr@ricany.cz



PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Říčany – výstavba vodojemu*

Dostavba kanalizace Říčany*

Výstavba nového vodojemu v Olivově ulici nastala z důvodu nedostatečné kapacity zásobárny vody pro vzrůstající počet 
obyvatel v Říčanech a okolí. Další akumulační nádrž na pitnou vodu s kapacitou 2x1500 m3 se staví vedle stávajícího 
vodojemu 2x650 m3. Vodojemy se propojí a nastaví na stejné provozní hladiny. Nový vodojem bude zásoben vodou 
ze stávajícího přivaděče z Uhříněvsi. Výusť je provedena do bezejmenného potoka, který je pravostranným přítokem 
Říčanského potoka. Stavební práce odstartovaly na začátku září 2012, proběhnou ve třech etapách a jejich dokončení 
je v plánu na konec srpna 2014.

Od března roku 2012 probíhá dostavba kanalizační sítě a kanalizačních přípojek v Říčanech. Projekt se týká deseti 
lokalit a zahrnuje pasportizaci stávajícího stavu, realizaci kanalizačního řadu a domovních přípojek a finální opravy 
povrchu dotčených komunikací. Projekt dostavby kanalizace patří mezi největší investiční akci města v tomto období. 
Dokončení projektu je naplánováno letos na jaře.

Fond: SFŽP	a	Fond	soudržnosti
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace:	INŽENÝRING	PRAHA	a.s.
Fyzické zahájení:	 8/2012
Konec realizace:	 8/2014	
Celkové náklady: 33	806	656	Kč	
Z toho dotace:	 25	950	520	Kč	
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond: SFŽP	a	Fond	soudržnosti
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace:	Allowance	s.r.o.
Fyzické zahájení:	 4/2012
Konec realizace: 7/2014		
Celkové náklady: 83	646	120	Kč	
Z toho dotace:	 51	734	258	Kč	
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov – 1. Etapa

Bezpečné parkování jízdních kol v Říčanech

Nový volnočasový areál v Říčanech – Pacově probíhá v několika etapách. První etapa přinesla nové sociální zázemí 
a zejména fitness prvky pro seniory a část herních prvků pro děti. Projekt navazuje na stávající fotbalové a nohejbalové 
hřiště, společenský sál a hřiště pro děti. V dalších fázích zde přibude hřiště s umělým povrchem rozměrů 20 x 40 m, 
klubovna s možností občerstvení a sociálním zázemím. Tři metry široká in-line dráha zase potěší nadšené bruslaře. 
Partnery projektu jsou Dům s pečovatelskou službou SENIOR, Baby club Nemo, Mateřská škola Srdíčko, Tělovýchov-
ná jednota Sokol Pacov, Milan Řehák, VMS projekt s.r.o. a Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha-východ.

Instalace nových cyklostojanů v Říčanech patří mezi další úspěšné projekty, na které získalo město dotaci z výzvy MAS 
Říčansko. Moderní stojany se od „klasických stojanů“ liší šířkou přední vidlice a jednodušším způsobem při zamykání. 
63 nových stojanů je umístěných v rondelu nádraží, na Masarykově náměstí, na Komenského náměstí, v tenisovém 
areálu Oáza, u koupaliště Jureček, u fotbalového hřiště a sportovní haly, na hříštích Lázeňská louka, Strašínská a Soko-
láku, u budov I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ U Říčanského lesa a u Muzea Říčany. Partnery projektu jsou ZO ČSOP 
EKOCENTRUM ŘÍČANY, OÁZA Říčany, ZŠ Říčany, Bezručova 94, okres Praha-východ, a Základní škola u Říčan-
ského lesa.

Fond: SZIF	–	MAS	
Program: Program	rozvoje	venkova	
Rok podání: 2012	
Zpracovatel dotace: Ing.	Z.	Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2/2013
Konec realizace:	 12/2013	 	
Celkové náklady: 1	172	044	Kč	
Z toho dotace:	 494	600	Kč

Fond: SZIF	–	MAS	
Program: Program	rozvoje	venkova	
Rok podání: 2012	
Zpracovatel dotace: Ing.	Z.	Miltnerová	
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 2/2013
Konec realizace: 12/2013	 	
Celkové náklady:	 378	048	Kč	
Z toho dotace:	 272	520	Kč
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Úpravy okolí hradu*

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice v Říčanech*

Přitažlivějšího vzhledu se dočkalo okolí zříceniny hradu v Říčanech díky dotaci Programu rozvoje venkova ČR SZIF. 
V  rámci I. etapy projektu, jehož partnery jsou Muzeum Říčany, ZŠ Říčany, Bezručova 94, ZŠ Nerudova, Říčany,  
a ZUŠ Říčany, došlo k revitalizaci okolí části hradu a hradní věže, stabilizaci stodoly a renovaci její střechy, opravě 
schodů, studny a nasvětlení hradu a hradní věže. U věže a zdí se upravilo prostranství. Na nově zatravněném pozemku 
se nachází venkovní posezení s využitím původních kamenů, informační cedule, bylinkové záhony a vysazená jabloň. 
Do areálu lidé vstupují také novými hradními vraty. Hradní prostor nyní nabízí možnost využití pro kulturní a spole-
čenské akce nebo svatební obřady.

Kompletní opravy se tento rok dočkají dvě klíčové komunikace Rýdlova a Štefánikova v centru města Říčany. Kom-
plexní rekonstrukce včetně podkladových vrstev, nového asfaltového povrchu, chodníků a bezpečnostních přechodů 
proběhne ve třech etapách. Realizace projektu by měla trvat od března do září 2014. Projekt je z velké části financován 
dotací z Regionální operačního programu Střední Čechy. Partnery projektu jsou ZO ČSOP 
EKOCENTRUM ŘÍČANY, MAS Říčansko, o.p.s., a VMS projekt s.r.o.

Fond:	SZIF	–	MAS	
Program: Program	rozvoje	venkova	
Rok podání:	2012	
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová		
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení:	2/2013
Konec realizace:	3/2014	 	
Celkové náklady:	1	315	811	Kč	
Z toho dotace: 495	000	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond:	 ROP	Střední	Čechy	
Program: ROP	Střední	Čechy	
Rok podání: 2012
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová/	
	 Ing.	Z.	Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení: 3/2014
Konec realizace: 10/2014	 	
Celkové náklady: 26	217	477	Kč	
Z toho dotace: 16	396	798	Kč	
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

50. rovnoběžka*

Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany*

Plocha mezi beach volejbalovým kurtem a tenisovými kurty v areálu koupaliště Jureček prochází postupně výraznou re-
vitalizací. Toto místo se navíc pyšní unikátní zajímavostí; vede tudy 50. rovnoběžka. První etapa zahrnuje vykácení ná-
letových porostů, zatravnění, vybudování mlatové cesty, vyznačení průběhu 50. rovnoběžky a umístění informativního 
obelisku. Úpravou tohoto prostoru dojde k vylepšení vzhledu areálu a důstojnému propojení s tenisovými kurty. S pomocí 
evropských peněz zde město plánuje ještě vybudovat lavičky a netradiční herní prvky z přírodních materiálů. Partnery 
projektu jsou Tenisový klub Radošovice, Občanské sdružení Jureček, Jureček Říčany, s.r.o., a Klub českých turistů Říčany.

Projekt počítá s vybudováním sportoviště v areálu základní školy v Bezručově ulici, které bude sloužit potřebám žáků 
školy během tělesné výchovy, školní družině a  centru Mraveniště. Hřiště s  umělým povrchem bude osazeno koši 
na streetball, sloupky na volejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami na kopanou a florbal. Celý prostor 
bude zaplocen sítí. Výstavba začne v březnu letošního roku, přičemž projekt obdržel prostřednictvím MAS Říčansko 
téměř půlmilionovou dotaci z  Programu rozvoje venkova SZIF. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM 
ŘÍČANY, FBC Říčany a Občanské sdružení Mraveniště.

Fond:	 SZIF	–	MAS
Program:	 Program	rozvoje	venkova
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	Mgr.	Jiří	Skočdopole		
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení: 2013
Konec projektu: 2014
Celkové náklady: 500	000	Kč	
Z toho dotace: 314	910	Kč	
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond:	 SZIF	–	MAS
Program:	 Program	rozvoje	venkova
Rok podání: 2013
Zpracovatel dotace: Ing.	Z.	Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 3/2014
Konec projektu:	 6/2015	
Celkové náklady:	 615	175	Kč
Z toho dotace:	 456	668	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Restaurování sloupu se sochou P. Marie na Masarykově 
náměstí v Říčanech*

Snížení energetické náročnosti budovy  
MŠ U Slunečních hodin*

Projekt restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Říčanech je podpořen dotací z Programu rozvoje 
venkova SZIF. Významná dominanta a jedna z nejstarších památek v centru města projde opravou letos na jaře. Part-
nery projektu jsou 1. Základní škola Říčany, ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Muzeum Říčany a Římskokatolická 
farnost Říčany u Prahy.

Rekonstrukce mateřské školy zahrnovala realizaci nástavby nad jednopodlažním pavilonem, novou fasádu včetně za-
teplení, nové zateplení střech, výměnu oken, elektroinstalací a dveří. Nástavbou pavilonu C škola získá 49 nových míst 
pro děti, tedy dvě nové třídy. Stavební úpravy byly v souladu s hygienickými požadavky na denní osvětlení ve třídách 
a zajišťovaly odpovídající kapacitu sociálního zařízení. Rekonstrukce proběhla od léta 2013 do února 2014.

Fond: SZIF	–	MAS
Program:	 Program	rozvoje	venkova
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová	
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 3/2014
Konec realizace: 12/2014	
Celkové náklady:	 379	400	Kč
Z toho dotace:	 265	098	Kč	
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond: OPŽP
Program: OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	Energy	Benefit	Centre	a.s.
Fyzické zahájení: 6/2013
Konec realizace: 9/2013
Celkové náklady:	 16	117	884	Kč	
Z toho dotace: 4	281	962	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Snížení energetické náročnosti budovy – Městské 
kulturní středisko Říčany

Revitalizace zahrady v přírodním stylu  
– MŠ U Slunečních hodin – Říčany*

Přes letní měsíce roku 2013 se uskutečnila zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech. Vnější stavební prá-
ce byly orientovány na snížení energetické náročnosti stavby a  týkaly se opravy střechy, zateplení budovy a výměny 
oken. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životního prostředí OPŽP. Kromě oprav exteriéru město 
zafinancovalo i rekonstrukci vnitřních prostor. Nákladná oprava interiéru zahrnovala estetické úpravy vnitřního sálu, 
akustiku, audiovizuální techniku, úpravu jeviště či šaten.

Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám 
dětí, podněcovala jejich fantazii a  tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. Dominantními prvky zahrady budou 
terénní vlny, předěly a rostlinná zákoutí, vědomě a cíleně vytvořená místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s pří-
rodou, a kde mohou svobodně pozorovat živočichy a zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Použitými materiály jsou půda, 
kámen, rostliny a dřevo.

Fond:	 OPŽP
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2012
Zpracovatel dotace:	Energy	Benefit	Centre	a.s.
Fyzické zahájení:	 6/2013
Konec realizace:	 9/2013	
Celkové náklady:	 8.223.523	Kč
Z toho dotace:	 2.516.000	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond:	 OPŽP
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2012
Zpracovatel dotace:	Ing.	Z.	Miltnerová		
	 (město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 4/2014
Konec realizace:	 9/2014
Celkové náklady:	 5	549	307	Kč
Z toho dotace:	 4	994	376	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech*

Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech*

V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost uspělo město s žádostí o dotaci na projekt, jehož cílem je vytvoření podmínek 
pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podpora standardizace orgánu sociálně-právní 
ochrany obce s rozšířenou působností Říčany. Orgán sociálně-právní ochrany dětí bude posílen o tři pracovníky, kteří 
budou proškoleni na akreditovaných kurzech MPSV a MŠMT. A dále se zajistí další vzdělávání současných pracovníků 
OSPOD. Rovněž se pořídí další materiální a technické vybavení OSPOD.

Město obdrželo dotaci ve výši necelých 14,4 milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Čechy na pro-
jekt výstavby nové Mateřské školy Zahrádka. Zděná dvoupodlažní mateřská škola vznikne blízko křižovatky ulic Lab-
ská – Otavská, kde město vlastní pozemek o velikosti necelých 5000 metrů územním plánem určený pro občanskou 
vybavenost. Plánovaná kapacita zařízení bude 4 třídy pro 28 dětí, celkem zajistí předškolní docházku až 112 dětem. 
Výstavba by mohla odstartovat již na jaře roku 2014 s předpokladem dokončení na podzim téhož roku. Partnery pro-
jektu jsou Muzeum Říčany, ZŠ Nerudova, Říčany, a Husova knihovna v Říčanech.

Fond:	 OP	LZZ	–	výzva	č.	C2
Program:	 OP	Lidské	zdroje		
	 a	zaměstnanost
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace: Ing.	Z.	Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 2/2014
Konec projektu: 6/2015
Celkové náklady:	 3	538	457,78	Kč
Z toho dotace: 3	538	457,78	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Fond:	 ROP	Střední	Čechy	
Program:	 ROP	Střední	Čechy
Rok podání:	 2013	
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová/Ing.	Z.		
	 Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 6/2014
Konec realizace:	 12/2014
Celkové náklady:	 23	621	292	Kč
Z toho dotace:	 14	373	328	Kč
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma*

Rekonstrukce kmenového sběrače „A“ a opevnění břehu 
vodoteče* 

Rybník Marvánek je zanesený vrstvou sedimentů o mocnosti cca 0,5 m, které zhoršují kvalitu vody a tím jeho využití. Od-
bahnění povede k obnově zásobního akumulačního prostoru rybníka i k návratu jeho rekreační funkce, kterou navíc posílí 
vybudování travnaté pláže s písčitým přístupem do vody. Pobřežní pásmo zaručí také příznivý vliv na životní prostředí. V pří-
padě obdržení dotace z výzvy Operačního programu Životní prostředí SFŽP, se zahájí stavební práce v průběhu roku 2014.

Projekt opravy stoky A byl realizován z důvodu nedostatečné kapacity a téměř havarijního stavu kanalizačních stok 
v  Říčanech. První etapa rekonstrukce páteřní stoky A  v  Říčanech zahrnovala realizaci zcela nových odlehčovacích 
komor, které v případě dešťů pomáhají s přívaly vody jednotné kanalizace, snížení látkového zatížení recipientů pod 
odlehčovacími komorami, zkapacitnění potrubí a  odstranění kalové vody. Opravené komory nyní zabrání k  přelivu 
splaškové vody přímo do přírody, ke kterému docházelo dříve právě na komorách nedaleko městského centra.

Fond:	 OPŽP	
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	ARK	–	Agentura	regionálního		
	 rozvoje,	spol.	s	r.o.
Fyzické zahájení:	 9/2014
Konec realizace:	 5/2015
Celkové náklady:	 19	483	771	Kč
Z toho dotace:	 8	707	096	Kč
Pozn. * žádost je akceptována, ale ještě není rozhodnutí 
o poskytnutí dotace

Fond:	 OPŽP	
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	Ing.	Z.	Miltnerová/Ing.	Jiří		
	 Sedláček	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 6/2014
Konec projektu:	 9/2015
Celkové náklady:	 66	518	179	Kč
Z toho dotace:	 41	758	024	Kč
Pozn. * žádost je akceptována, ale ještě není rozhodnutí 
o poskytnutí dotace
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech*

V rámci projektu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Obvodový plášť haly získá 
tepelnou izolaci, dojde k zateplení střechy, proběhne výměna výplně otvorů oken a dveří či zateplení podlahy. Také se upraví 
bezpečnostní řešení pro požární ochranu, které bude respektovat současné požadavky pro shromažďovací prostor, a dále se 
bude řešit vzduchotechnika. Rovněž dojde k úpravám v interiéru, například k výměně nášlapné vrstvy podlahové krytiny haly. 
Náklady na rekonstrukci hlavní budovy sportovní haly by měly pokrýt peníze z Operačního programu životního prostředí.

Fond:	 OPŽP	
Program:	 OP	Životní	prostředí
Rok podání:	 2013
Zpracovatel dotace:	Ing.	H.	Jarošová/	
	 Ing.	Z.	Miltnerová	(město	Říčany)
Fyzické zahájení:	 6/2014
Konec projektu:	 6/2015
Celkové náklady:	 cca	9	mil.	Kč
Z toho dotace:	 cca	5	mil.	Kč
Pozn. * žádost je akceptována, ale ještě není rozhodnutí 
o poskytnutí dotace
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PŘÍLOHA – Evropské projekty v Říčanech

Vize pro období evropských dotací 2014 – 2020
Přestavba kina na Spolkový dům v Říčanech
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