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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 02          dne 21.01.2019                    OISM021905R 

 
 

Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ „Workout hřiště Milevsko" 

 

Důvodová zpráva 

Street workout je moderní název pro cvičení na veřejných hřištích. Při cvičení je ve všech 

cvicích využívána váha vlastního těla, odpadá tak potřeba posilovacích strojů. Cviky jsou 

prováděny na ocelových konstrukcích a většina z nich vychází ze základních prvků – hrazdy, 

bradla, žebřiny, lavice apod. Trend street workout se těší stále větší popularitě a to především 

u mladší generace. Tato workoutová hřiště vedou přirozenou cestou teenagery k tomu, aby 

cvičili a žili zdravým způsobem života. Hřiště bývají budována i jako součást prevence 

kriminality mladistvých.  

 

Nadace ČEZ každoročně vyhlašuje Grantové řízení Oranžové hřiště, které je zaměřeno na 

podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších 

hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště. Z Nadace ČEZ může město získat finanční 

příspěvek až do výše 100% celkových nákladů na akci. Vzhledem k velkému objemu žádostí, 

které do tohoto grantového řízení každoročně chodí, navrhuje OISM garantovat finanční 

spoluúčast města na financování akce ve výši alespoň 20% z nákladů. Ochotou města podílet 

se na spolufinancování akce může být žádost o dotaci zvýhodněna oproti ostatním. 

 

Dle obdržené cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, jsou celkové náklady 

na akci ve výši 205tis.Kč bez DPH, při získání nadačního příspěvku ve výši 164tis. Kč (80%) 

by podíl města na spolufinancování akce činil 41tis. Kč. Předpokladem je, že se vybudované 

hřiště stane součástí nájemní smlouvy se společností SPOS, která ho bude následně provozovat, 

proto je u této akce nárok na odpočet DPH na vstupu. 

 

Jako vhodné místo pro umístění hřiště byl vybrán parčík naproti autobusové zastávce 

„Milevsko, stadion“ – viz příloha č. 1. Hřiště zde nebude díky vzrostlým stromům nijak 

vyčnívat a navíc stromy poskytnou potřebný stín. 
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Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 10.01.2019  

 

 


