
Centrum sportu a zábavy 
Vikýřovice



LOKALIZACE OBCE VIKÝŘOVICE

NUTS IV:
Okres Šumperk

NUTS III:
Olomoucký kraj

NUTS II:
Střední Morava

Turistická oblast:
43 Jeseníky

Turistický region:
Severní Morava a Slezsko



O PROJEKTU

• Centrum sportu a zábavy Vikýřovice představuje investiční projekt, 
jehož cílem bylo přispět ke zvýšení životní úrovně obyvatel obce 
Vikýřovice. 

• Posláním projektu byla podpora rozvoje venkovské oblasti s cílem 
zvýšení kvality života na venkově, což je vnímáno jako klíčové pro 
podporu snižování regionálních disparit mezi venkovskými a městskými 
oblastmi.

• Systém regionální politiky vymezuje regiony se soustředěnou podporou 
státu- obec Vikýřovice se nachází v okrese Šumperk, který je vymezen 
jako hospodářsky slabý region. 

• Cílem tohoto projektu bylo využít intervence regionu Střední Morava na 
snížení vnitroregionálních rozdílů zlepšováním životních podmínek v 
periferních a venkovských oblastech → dotace ROP SM.



REALIZACE PROJEKTU

Výstavba víceúčelové haly                 
včetně realizace přeložek 
a přípojek inženýrských 
sítí, přeložky komunikace, 
vybudování parkovacích 
míst a výsadby zeleně. 



PŘÍNOSY PROJEKTU

• Moderní víceúčelové zařízení pro kolektivní 
sporty zájmových sdružení i neorganizované 
veřejnosti- volejbal, basketbal, nohejbal, malá 
kopaná, tenis, ad. 

• Využití pro volnočasové a kulturně-
společenské akce 



DOTAČNÍ TITUL

• Program: ROP Střední Morava

• Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

• Oblast podpory: Rozvoj venkova

• Podoblast: Sociální infrastruktura



FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

• ERDF (85%), SR (5%): 28 172 246,40 Kč

• Obec (10%- způsobilé výdaje):  3 130 249,60 Kč

• Obec (nezpůsobilé výdaje): 2 834 220,00 Kč



HARMONOGRAM PROJEKTU

• 30.4.2008- předložena žádost o dotaci do ROP Střední 
Morava

• 17.9.2008- žádost podpořena k uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace Výborem Regionální rady

• 12.6.2009- podpis smlouvy o poskytnutí dotace

• 13.7.2009- zahájení fyzické realizace stavby 

• 1.4.2010- dokončení stavby

• do 30.6.2010- závěrečné vyhodnocení projektu ÚRR



STÁVAJÍCÍ STAV

Stav před realizací projektu představovala 
nevyhovující tělocvična v místní základní škole 

o rozměrech 7,30 x 11,80 m. 



UŢITEK PRO CÍLOVÉ SKUPINY

• občané obce- zvýšení životní úrovně; zvýšení fyzické kondice; 
duševní rozvoj v důsledku kulturně- společenských akcí; 
integrace do společnosti, přímé vytvoření 1 stálého pracovního 
místa, nepřímo lze předpokládat růst pracovních příležitostí 
vytvořených podnikateli

• zájmová sdruţení- kvalitní zázemí a infrastruktura pro 
sportovní a volnočasové aktivity → vyšší zájem o účast či 

členství v daných organizacích



UŢITEK PRO CÍLOVÉ SKUPINY

• místní podnikatelé a subjekty zajišťující sluţby v 
komerčním i neziskovém sektoru- sportovní a kulturně-
společenské akce pořádané v daném objektu → zvýšení nároků 

na zajištění doprovodných služeb

• obec, Olomoucký kraj, region Střední Morava, stát-
snížení regionálních disparit mezi venkovskými a městskými 
oblastmi; sportovní aktivity → prevence kriminality 

• atd.



Stav před realizací



Realizace

7/2009- 4/2010





DALŠÍ PROJEKTY OBCE

„Vikýřovice- po místních komunikacích ke 
komunikaci“

Projekt rekonstrukce místních komunikací propojujících 
stavby občanské vybavenosti a veřejných prostranství





DALŠÍ PROJEKTY OBCE

• Sportovně- společenské centrum (MŠMT- r. 2007)

• Mateřské centrum Vikýrek (MMR- r. 2008 výměna oken a dveří, 
r. 2009 oprava střechy a fasády)

• Modernizace infrastruktury pro sport a rekreaci (MMR- r. 2009 
lanová pyramida, r. 2010 hrací prvky)

• ad. 



DALŠÍ PROJEKTY OBCE

Galerie a keramická dílna
(SROP 2005)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Zdeňka Riedlová, starostka obce Vikýřovice


