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Akční plán města Mikulov na roky 2015 - 2018
Navržený Akční plán města Mikulov na roky 2015 - 2018 přímo navazuje na schválený
Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 - 2026. Vychází z definovaných strategických
cílů pro prioritní oblasti dlouhodobého rozvoje města a v jejich rámci navržených opatření a
aktivit. Představuje souhrn konkrétních kroků, aktivit a projektových záměrů vedoucích
v nejbližších letech k postupnému naplňování schváleného Strategického plánu rozvoje
města Mikulov.
Projektové záměry a další uvedené aktivity s plánem realizace v letech 2015 - 2018 jsou
v Akčním plánu rozděleny a řazeny podle struktury prioritních oblastí, opatření a aktivit
definovaných ve Strategickém plánu města Mikulov.
Na přípravě návrhu Akčního plánu se podíleli zástupci volených orgánů města, zaměstnanci
Městského úřadu i zástupci organizací zřízených nebo založených městem. Při přípravě
Akčního plánu byla využita metoda sběru projektových záměrů a jejich následné posuzování
z hlediska finančního, socioekonomického a technického.
Jako příloha k Akčnímu plánu byly pro vybrané projektové záměry stručně uvedeny možnosti
a podmínky spolufinancování z fondů Evropské unie i národních dotačních zdrojů.
Vybrané projektové záměry uvedené v Akčním plánu, byly na základě aktuálně dostupných
informací dále podrobněji specifikovány do podoby formuláře projektového záměru
(projektové fiše). Projektové fiše byly vyplněny přednostně pro záměry v pokročilejším stádiu
přípravy, u kterých se předpokládá jejich spolufinancování z dotačních titulů.
Jedním z cílů Akčního plánu města Mikulova je pomoci při získávání prostředků na realizaci
projektů z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z fondů EU. Proto by měly být do Akčního
plánu zařazeny projektové záměry, které mohou mít reálnou šanci získat ve významném
rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Při hodnocení žádostí o dotaci z fondů EU se
často přihlíží k vazbě projektu na nejrůznější oborové, regionální i místní strategie. Ostatní
projektové záměry uvedené v akčním plánu budou realizovány podle finančních možností
města. Volba konkrétních řešení takovýchto projektů je součástí pravidelné aktualizace
akčního plánu.
Aby akční plán plnil správně svoji úlohu, měl by být nejméně jednou ročně pravidelně
revidován a aktualizován na základě vyhodnocení průběhu a výsledků realizace projektů a
změn vnitřních (tj. v rámci působnosti města) a vnějších (tj. mimo působnost města) faktorů
ovlivňujících významně aktuální momentální situaci i dlouhodobý vývoj města Mikulova. Do
navrženého Akčního plánu je zařazena řada projektových záměrů, u kterých v době
zpracování akčního plánu buď nebyly vůbec známy předpokládané náklady, nebo se jednalo
pouze o jejich hrubý odhad nepodložený projektovou dokumentací.
Akční plán nepředstavuje závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale je spíše plánem,
resp. zásobníkem připravovaných a postupně realizovaných projektových námětů a dalších
aktivit. Akční plán umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na
realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí na spolufinancování realizace
těchto projektů.

Akční plán města Mikulov na roky 2015 - 2018
Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Předpokládané
náklady (Kč)
Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura
Stav přípravy

Doba realizace

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava
1.1.1

Správa chodníků

Průběžně aktualizovat pasport chodníků, každoročně
nejpozději k 31.12. běžného roku

2015 - 2018

ul. Gagarinova - Hliniště + odvodnění
1.1.2

Vybudování nových chodníků ul 22. dubna, chodníky
ul. Jiráskova

1.1.3

Bezpečné a bezbariérové
přechody pro chodce

4 000 000 15 %

2018

600 000 15%
3 000 000 15%

vybudování ostrůvku ul. Piaristů - Pod Platanem - na
Hradbách

2017-2018

4 000 000 15%

2018

2 500 000 15%

85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace

2017

300 000 15%

85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace

Vytipovat lokality pro vybudování záchytného parkoviště,
případně park. domu a zahájit přípravu realizace
Oprava komunikace ul. Venušina
Okružní křižovatka ul. Pavlovská-Hniliště-DukelskáBezručova

1.3.3

2016

85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace
85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace
85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace
85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace;
JMK
85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace;
JMK

2016-2017

Osvětlení přechodů pro chodce (28.října, U kasina ABBAS, U
Elišky, Armyshop - Nová))
Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť
1.2.1 Dostavba R52
Podporovat realizaci dostavby R52
Požadovat po investorovi R52 vybudování odstavného
parkoviště pro kamiony v k.ú. Mikulov
Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť
Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému parkování ve
1.3.1 Správa parkovišť
městě
Budování nových parkovišť

5 000 000 15%

vybudování ostrůvku ul. Česká-Pavlovská-Brněnská

Úprava průchodnosti osob se sníženou schopností pohybu a
orientace pro chodce ul. Svobody - Vídeňská - A. Muchy

1.3.2

2018

Oprava místních komunikací a Propojení komunikace Bezručova-Žižkova
budování nových
Oprava komunikace Koněvova
Oprava komunikace ul. Na Jámě
Oprava komunikace ul. Česká
Oprava komunikace ul. Mlýnská

2015-2018
2015-2018

2016
hledat řešení v
rámci přípravy
nového územního
plánu

2016
2016

PD pro stavební
povolení
PD pro stavební
povolení

2017-2018

1 100 000 100%
8 500 000

2018

6 600 000 100%

2016 - 2017
2018
2017
2018

1 600 000 100%
1 000 000 100%

JMK

Aktivita
Číslo
Název
Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy
1.4.1

Doprava ve městě

Obsah aktivity

Stav přípravy

Zavést systém blokového čištění komunikací (ulic) - příprava

Řešit porušování dopr. předpisů, které negativně ovlivňují
bezpečnost dopravy
Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním
1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě
stacinárních měřičů rychlosti - pořízení radaru
Vybudování bezpečnostního ostrůvku ul. Bezručova (PD)
Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obslužnosti
Opakovaně požádat JMK o přímé spojení Mikulov-Brno
1.5.1 Veřejná hromadná doprava
prostředky hromadné dopravy
Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí
Vybudování chybějící technické infrastruktury v okrajových
PD pro územní
částech města - ul. Valtická (vodovod, kanalizace, chodníky,
řízení
1.6.1
Inženýrské sítě
VO, přechod pro chodce, ČSOV)
Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na
3.1.2)
Průběžně aktualizovat pasport mobiliáře, každoročně
nejpozději k 31.12. běžného roku
1.6.2 Mobiliář města
Průběžně zajišťovat údržbu městského mobiliáře a jeho
doplňování

Doba realizace

Předpokládané
náklady (Kč)

Město

Možné zdroje financování
Dotační titul

2016
2016
2015
2016

1 500 000 15%

85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace

2015-2016

2015-2018

cca 20 000 000 15%

2015 - 2018

10 000 000

2016-2018
2016-2018

300 000 100%

85% OPŽP: SC 1.1 a 1.2

Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Předpokládané
náklady (Kč)
Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas
Stav přípravy

Doba realizace

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity
2.1.1

Využití bývalé budovy DDM

Dokončit opravu objektu centrum volného času

Amfiteátr - oprava hlediště a technického zázemí
Zpracovat studii řešení kina - vybudování zázemí pro umělce
různých kulturních spolků
Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit
2.1.2

Vytvoření kulturního zázemí

Vybudování polyfunkční sportovní plochy se zimním
využitím jako kluziště
2.2.2

Vybudování nových a
rekonstrukce stávajících
sportovišť

Rekonstrukce koupaliště včetně dobudování sportovních
aktivit
Vybudování tenisového areálu
Vybudování relaxační zóny na sídlišti
Vybudování krytého bazénu
Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu
Využití sportovní haly také jako zázemí pro sportovní aktivity
2.3.3 Nové formy využití haly
realizované na polyfunkční sportovní ploště
Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů
Trvalá podpora památkových
2.4.2
Národní dům - "Dům evropského porozumění"
objektů
Budování reprezentativního realizace v návaznosti na aktivitu 5.2.2 Revitalizace prostor
2.4.3
centra
Náměstí a Kostelního náměstí
Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví
Evidence všech kulturních i
2.5.1
Vytvoření ročenky kulturních a sportovních aktivit
sportovních aktivit
Přemístění sousoší „Rodina“ od akademického sochaře
Podpora multikulturní
2.5.2
Kolbasy
dispozice města

2015

6 500 000

splněno

2015

14 000 000

splněno

12 000 000 30%

70% MŠMT: Podpora materiálně technické základny sportu

2016

PD pro stavební
povolení, v lednu
2015 podaná
žádost o dotaci
2015 - příprava
zadání projektu

2015 - 2017

2016 - 2018

10 000 000 12 000 000

2017
2017
2018

soukromý investor
soukromý investor

2016-2018

2016-2018
2016-2018

2016
2016-2017

2 000 000 100%

Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
Pokračovat v nákupu energií prostřednictvím aukce,
případně burzy
3.1.2
Snížit náklady na energie
Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na
1.6.1)
Nastavení vnitřního řídícího a
kontrolního prostředí ve
Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního prostředí ve
společnostech (korporacích)
3.1.5
společnostech (korporacích) založených městem, vč.
založených městem, vč.
strategického řízení společností
strategického řízení
společností
Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností
Vybudovat a podporovat
3.3.1
Navrhnout řešení farmářských trhů
farmářské trhy
3.3.2

Preferovat stánkový prodej
Aktivně nabízet prodej regionálních produktů a
místních produktů ve stáncích zemědělských přebytků ve stáncích na Náměstí, případně na
na Náměstí
jiném místě, které bude sloužit jako tržnice

Udržovat pasport domů a
Aktualizovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města
bytů ve vlastnictví města
Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit
V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj
3.4.1 Agroturistika
agroturistiky
Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku
3.3.7

3.5.1

Cílenější práce městské
policie

Realizovat preventivní akce k udržení veřejného pořádku motivace, odměna, sankce (např. pejskaři a venčení)

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města
Snižování administrativní
Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM vč. výstupů z
3.6.1 náročnosti činnosti orgánů
jednání
města
Nasazení prezentačního a konferenčního systému,
umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého
hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo na
Zlepšení komunikace a
jednání ZM, případně následné zveřejňování na webových
3.6.2
prohlubování důvěry mezi
stránkách města
orgány města a občany
Aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení
životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit
materiál na webu města
Zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do
městského úřadu pro následující tříleté období
Prohlubování odbornosti a
k prohlubování jejich odbornosti, dovedností
získávání dovedností úředníků
administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace
3.6.3
a ostatních zaměstnanců
Nastavení jednotné úrovně „vizuálu“ dokumentů městského
města, zlepšování pracovních
úřadu
podmínek
Vybavení nových spisoven regály atd.

Předpokládané
náklady (Kč)
Prioritní oblast 3 Ekonomika města
Stav přípravy

Doba realizace

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

2017-2018
2016 - 2018

10 000 000

2015

150 000

2016

500 000 100%

2016-2018

2015-2018

2017

2015-2018

2016-2017

50 000 10 %

2016-2017

1 400 000 10%

2016

2016-2018

2016-2017
2016

90% IROP nebo OPZ - pouze jako součást projektu rozvoje veřejné správy

90% IROP SC 3.2 nebo OPZ - nutno navázat na vybrané aktivity ze
seznamu podporovaných aktivit

50 000 5%

95% OPZ IP 4.1

1 000 000 5%

95% OPZ IP 4.1

100 000
150 000 10 %

90% IROP nebo OPZ - pouze jako součást projektu rozvoje veřejné správy

Aktivita
Obsah aktivity
Číslo
Název
Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury

3.7.1

Nasazení SW a HW pro
Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění
monitoring provozu v síti
vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření
k zajištění vyšší kybernetické
IT infrastruktury
bezpečnosti, vč. modernizace
a rozšíření IT infrastruktury

Stav přípravy

Doba realizace

2016-2017

Předpokládané
náklady (Kč)

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

2 000 000 10 %

90% IROP: SC 3.2

Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Stav přípravy

Doba realizace

Předpokládané
náklady (Kč)

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

Prioritní oblast 4 Cestovní ruch
Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství
4.1.1

4.1.2

Vytvořit harmonogram
obnovy kulturních památek a Vyhodnotit stav památek ve městě a stanovit priority oprav
stanovit priority

Údržba a obnova krajiny

2016-2018

Příprava žádosti o
Údržba a obnova krajiny v Mikulově - prevence sesuvů půdy
zápis do registru
na ul. Nová
sesuvů
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované historické
krajiny
Přebudovat objekt bývalé hasičské zbrojnice na Expozici
současného výtvarného umění a městskou knihovnu

Vytvořit centrum současného
výtvarného umění
Umělecká díla vzniklá v rámci Mikulovského výtvarného
sympozia „Dílna“ uspořádat do sbírky ve smyslu platné
legislativy
Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury
Vybudování odpočívek na stávajících cyklostezkách v k.ú.
Mikulov
Motivovat podnikatele k nabídce služeb pro cykloturisty
(opravy kol, půjčovny kol, občerstvení pro cyklisty na
Oprava a údržba cyklostezek
cyklostezkách nebo v jejich blízkosti)
4.2.1 vč. jejich značení; vznik
nových cyklostezek
Vybudování cyklostezky Stará celnice - hranice kat. území
Sedlec

2016
2016 - 2017

27 000 000 15%

85% program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020

2016-2018

20 000 000

Norské fondy

4.1.3

4.2.2

Vznik a údržba stávajících
naučných stezek

2016-2017

500 000 100%

2017

1 000 000 50%

50% MMR: Národní program cestovního ruchu - Cestování dostupné všem

2015-2016

8 000 000 15%

85% SFDI: Výstavba a údržba cyklistických stezek

Vybudování vinařské naučné stezky pro pěší případně
naučné stezky se zaměřením na vzácné druhy a biotopy

2016-2017

1 000 000 15%

85% OPŽP: SC 4.2 (NS se zaměřením na vzácné druhy a biotopy)

Řěšení jímacího území gravitace (v návaznosti na 5.3.3)

2016 - 2018

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace
Fungující a aktivní destinační
Více aktivovat destinační agenturu
4.3.1
agentura
Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace
Organizovat ankety mezi občany a návštěvníky města
Průzkum spokojenosti a
(atraktivita města, nabídka zážitkových služeb, kultura,
4.4.2 potřeb mezi návštěvníky
ostatní služby spojené s CR - ubytování, stravování,
města
parkování atd.)
Stanovení cílových skupin a
Mikulov - Land um Laa: společná cyklomapa Moravsko4.4.3 marketingové cílení na tyto
Rakouské příhraničí
skupiny

úspěšně
posouzena žádost
o dotaci podaná v
červnu 2015

2015-2018

2016-2018

příprava k podání
žádosti o dotaci

2016

15%

85% OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR: Fond malých projektů

Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Předpokládané
náklady (Kč)
Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení
Stav přípravy

Doba realizace

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami
5.1.2 Startovací byty

Pořízení nových bytů rekonstrukcí stávajících objektů

2016

5 000 000 10%

90% IROP: SC 2.1

2016

5 000 000

max. 600 000 Kč/byt - MMR: Podpora výstavby podporovaných bytů

2 500 000 10%

90% IROP: SC 3.3

5.1.4

Regulační plán MPR

Pořízení regulačního plánu MPR, vč. ochranného pásma

2018

5.1.5

Vytvoření nabídky dvou
lokalit pro výstavbu RD

Podpora přípravy a realizace výstavby v lokalitě Pod Novou,
v lokalitě Valtická

2016

5.1.6

Regulační plán Valtická RD

Pořízení a vydání nového regulačního plánu Valtická RD

5.1.7 Nový územní plán města
Pořízení nového územního plánu města
Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor
Revitalizace prostor Náměstí a
5.2.2
Obnova prostor Náměstí a Kostelního náměstí
Kostelního nám.

5.2.4

Úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného
Svoz a třídění odpadů sídliště
komunálního odpadu v rámci ISNO

5.2.5

Zapojení vodního prvku do
interiéru města - otevření
Hnánického potoka

2018
2015-2016

90% IROP: SC 3.3

zpracované
studie, bude se
zpracovávat PD a
podávat žádost o
dotaci

2016

5 000 000 15 %

85% OPŽP: SC 3.2

2018

20 %

80% OPŽP: SC 4.3

Úprava koryta vodoteče Hnánického potoka v centru města

Informační kampaň k třídění komunálního odpadu v rámci
systému ISNO

2 000 000 10%

2016-2018

Pořízení projektu ozelenění města včetně plánu péče o
Vytvoření plánu péče veřejné veřejnou zeleň v návaznosti na projekt "Revitalizace zeleně v
zeleně
Mikulově"
Postupná realizace projektu ozelenění města
Opatření 5.3 Péče o krajinu
Zpevněná polní cesta za "Panskou alejí" (Státní pozemkový
Realizace společných zařízení úřad)
5.3.2
pozemkové úpravy
Zpevněná polní cesta Cihelna - stará střelnice - Mušlov Nový rybník (Státní pozemkový úřad)
Revitalizace krajiny - Krajina
5.3.3
Řešení jímacího území gravitace (v návaznosti na 4.2.2)
našich předků
Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Osvěta třídění tuhého
komunálního odpadu

2 500 000

zpracované studie

20 000 000

Pouze jako součást projektu ozelenění - OPŽP: SC 4.4 - ve výši 6-10 % z
nákladů projekktu na realizaci ozelenění

2015-2016

5.2.6

5.4.2

soukromý investor

2016-2018

40 %

2015

60% OPŽP: SC 4.4
splněno

2017

bude součástí
žádosti o dotaci
pro aktivitu 5.2.4

2016 - 2018

15%

85% OPŽP: SC 1.1

2015-2018

15 %

85% OPŽP: SC 3.2: Pouze jako součást aktivity 5.2.4 Svoz a třídění odpadů
sídliště (náklady do výše 5% z celého projektu)

Číslo

Aktivita
Název

Obsah aktivity

Předpokládané
náklady (Kč)
Prioritní oblast 6 Občanská vybavenost
Stav přípravy

Doba realizace

hotová studie,
zpracovává se PD,
příprava žádosti o
dotaci

2017 - 2018

Možné zdroje financování
Dotační titul

Město

Opatření 6.1. Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)
Rozšíření kapacity MŠ - půdní vestavba MŠ Habánská,
modernizace vybavení
6.1.2

Zachování stávající sítě ZŠ,
MŠ, SŠ

Podpora činnosti zařízení pro děti předškolního věku dětské skupiny
Přístavba odborných učeben ZŠ Valtická

2015 - 2018
plán zadání
vypracování
studie

Postupná modernizace vybavení MŠ a ZŠ
Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)

2016 - 2018

Vyhotovení Územní studie bezbariérové město
6.2.1

6.2.2

6.2.6

Mikulov město bez bariér

Zachování stávajících
sociálních služeb a jejich
rozvoj

Vybudování sociálního
bydlení

7 500 000 10 %

5%

95% OPZ: IP 1.2

10 %

90% IROP: SC 2.4

500 000/rok

2016

10%

Vybudování bezbariérového města - úprava přechodů pro
chodce, bezbariérové chodníky
Podpora služeb pro rodiny s dětmi 1
Podpora služeb pro rodiny s dětmi 2
Podpora vybraných preventivních služeb

2017-2018

15%

2015 - 2018
2015 - 2018
2015 - 2018

5%
5%
5%

Udržení sociálních služeb pro seniory

2015 - 2018

25%

Rozšíření počtu lůžek u sociální služby domov pro seniory v
rámci G-centra Mikulov

2015 - 2018

Rozšíření kapacity domova pro seniory přístavbou G-centra

příprava zadání
studie

2016 - 2018

90% IROP: SC 2.4

95 000 000
hrubý odhad

25%

90% IROP: SC 3.3
dotace Vlády ČR
85% SFDI: Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace
95% OPZ: IP 1.2
95% OPZ: IP 1.2
95% OPZ: IP 1.2
75% MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb
MMR
MPSV
650 000 Kč/byt MMR: Podpora výstavby podporovaných bytů - komunitní
dům seniorů
75% MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb

