NNO
Obec

Název záměru/projektu

Čachrov

Muzeum železničních drezin:
- Kaple sv. Anny - renovace včetně střechy
- replika dreziny z roku 1888
Čachrovská zemská dráha:
- propojení dráhy Muzeum ž.d. - ovčín
Tvrz Čachrov o.s.:
- vytvoření Expozice (Muzea) "Člověk a strom" v
ovčíně - kompletní oprava 3 podlažní budovy, zařízení
interiéru, exponáty, vybavení
- Hrobka rodiny Kordíků - oprava krypty (střecha,
fasáda, podsklepení, interiér)
- oprava drovných sakrálních staveb ( 54 křížů, 32
kapliček)
- knižní vydání výše zmíněných d. s. staveb
SDH Hadrava:
- vybudování dětského hřiště a společenské místnosti
(chtějí jednat s obcí)

Hadrava

Hojsova Stráž

Předpokládaný rok realizace

Předpoklád. náklady

500 000,150 000,-

10 000 000,-

200 000,50 000,2 000 000,-

O.S. Spolek Hojsova Stráž:
- Kostel Neposkvněného početí Panny Marie - oprava
střechy
- Kostel Neposkvněného početí Panny Marie impregnace trámů, omítky atd.

4 500 000,5 500 000,-

- oprava drobných sakrálních staveb a předmětů
- zajištění aktivit pro rodiny s dětmi - financování
lektorů v řemeslné výrobě (kameník, řezbář, kovář,
sklář)
Janovice nad Úhlavou

Nýrsko

Srní

Strážov

Špičák

Městská knihovna:
- IT vybavení, projektor
- rožšíření knihovního fondu
- jazykové kurzy
- digitální piano
- dřevěné stánky
Klub seniorů:
- jazykové kurzy
- počítačové kurzy
Alfa Nýrsko:
- založení mateřského centra včetně vybavení
- rozšíření klubu Alfa včetně vybavení
Občanské sdružení Karel Klostermann:
- křížová cesta k Hauswaldské kapli
- obnova, rozšíření expozice Březník
- muzeum Srní
Klub seniorů:
- vybavení klubu (stoly, sedačky, židle …)
SK Kovodružstvo Strážov:
- nákup sekačky na trávník
- vrt jako zdroj vody na zavlažování trávníku
- hnojivo na trávník, osivo
- oplocení pozemku
SK Špičák:
- rekonstrukce či výměna vleků (Belveder)

50 000,-

50 000,60 000,-

500 000,300 000,500 000,-

60 000,-

2015, 2016
2015, 2016
2018, 2020

2015 150 000,- až 180 000,30 000,80 000,-/rok
50 000,-

- soudní pře, jestli při prohrají,
ukončí činnost na Belvederu
Železná Ruda

- výměna vleku (Vajsova louka)
TJ Tatran Železná Ruda:
zasněžovací systém
2015- 2016
sociální zařízení, stravovací zařízení
2017 - 2020
Městská knihovna:
- technické vybavení (projektor, plátno, tiskárna)
- nábytek pro děti
- ostatní nábytek
- nové knihy
- financování návštěv spisovatelů ???
SDH Železná Ruda:
- vybavení zázemí pro mladé hasiče, výstroj, sportovní
vybavení
Hasiči Železná Ruda:
- vyprošťovací zařízení
- technické vybavení (vysílačky, počítače, výstroj,
zásahové obleky ..)

10 až 15 000 000,5 000 000,5 500 000,-

35 000,25 000,55 000,50 000,12 000,- až 36 000,-

200 000,700 000,200 000,-

Podnikatelské záměry
Obec

Název záměru/projektu

Čachrov

Pension Ostružná:
- půjčovna elektrokol
- dětský koutek včetně parku s jezírkem
- rozšíření pensionu o terasu a verandu
- vodní elektrárna
Pension u silnice:
- vybavení pokojů
- modernizace topení
- komín
- postavení chat a kempu
Restaurace Šedlbauer:
- dětský koutek
- pergola
- vybavení kuchyně
BG Karolina - p. Kučera:
- opravy stájí
VEKR - zemědělská výroba s.r.o.:
- stroje na sklizeň pícnin (hrabačka atd.)
- dojírna
- semináře pro zaměstnance v zahraničí u
zemědělců

Datelov
Dešenice

Dolní Lhota
Filipova Huť

Hadrava

Hamry
Hojsova Stráž

Předpoklád. náklady
Předpokládaný rok realizace

2017 - 2018

1 000 000,500 000,200 000,do 2020
100 000,70 000,200 000,3 000 000,1 000 000,2 200 000,-

Minimlékárna JOMA:
- silážní žlaby
Chalupa na vyhlídce:
- zateplení budovy
- solární panely
p. Rayser:
- výstavba stáje či skladovací haly
- nákup kombajnu (starší, z druhé ruky)
- stávající ubytovnu zrekonstruovat na penzion
v rámci agroturistiky
Chata pod Skálou:
- dětské hřiště
Apartmány a chata Šumava:
- vybavení pokojů
- nový kotel
- vydláždění parkoviště
- půjčovna kol
p. König:
- síť obchůdků v určitých obcích nabízející
lokální výrobky (přibližně 8 míst - ostatní
nespadají pod MAS Ekoregion Úhlava)
- půjčovna elektroskůtrů (elektroskůtry
zajištěny, jedná se o investici do servisních sítí
včetně solárních nabíječek, spolupráce s
městem)
- postavit multifunkční "stodolu" (sport,
kultura atd.) včetně parkoviště …

150 000,400 000,1 500 000,200 000,-

2 000 000,2015, 2016
2018, 2019

150 000,250 000,-

2015, 2016
2015, 2016

2 000 000,2 500 000,-

2017, 2018

2 000 000,150 000,-

2014 - 2015 60 000,2014 - 2015 80 000,2016 - 2020 200 000,60 000,-

640 000,-

solární nabíječka ks/300 000,50 000 000,-

Janovice nad
Úhlavou
Koryta
Milence

Nýrsko

Prášily

Restaurace Kulatá Bába:
- vybavení kuchyně restaurace
Dřevo Koryta:
- sklad na dřevo a jeho vybavení

Zelená Lhota

200 000,-

p. Petr Bek:
- sklad na obilí
- mobilní stáje
- mobilní sušička
Autokemp Nýrsko:
- vybavení kuchyně restaurace
- oprava střechy restaurace
- dětské hřiště
- vybavení chatek v kempu
Lesní divadlo:
- obnovení divadelního podia (uvedení do
původního stavu - šatny, WC atd.) včetně
příjezdové cesty

750 000,750 000,- až 1 000 000,750 000,1 500 000,500 000,100 000,420 000,-

2 500 000,-

Apartmány Prášily:
- dětské hřiště
- sauna, wellness
- kryté posezení venku (pergola včetně vybavení)
- přitápění čerpadlem či horkovzdušným kolektorem)
- vybavení kuchyně
Villa Karolína:
- vybudování sportoviště (beach volejbal,
fotbalové hřiště, tenisové kurty atd.)

Stará Lhota

300 000,-

Ekofarma Šumava:
- elektrokola
- vybavení apartmánů
Hotel Zach:
- mrazící a chladící zařízení kuchyně
- přístavba miniwellness
- půjčovna koloběžek
Chata Zach:
- sauna, výřivka

2015
2015
2015
2015
2017

100 000,250 000,100 000,400 000,100 000,-

2015
150 000,200 000,2015 200 000,2015 - 2016 1 500 000,- (5 500 000,-)
65 000,2015 - 2016 250 000,-

Oblast Školství
Obec

Název záměru/projektu

Bezděkov

ZŠ:
-modernizace zařízení a úprava odsavačů ve školní jídelně
- zabezpečovací zařízení budovy školy
- venkovní učebna
- umělý povrch hřiště včetně multifunkčního vybavení
- herní sestava pro školní družinu
MŠ:
- výměna skluzavky, herní prvky
- učitelské stoly
ZŠ:
- IT vybavení
- interaktivní tabule
- sportovní vybavení
- hudební nástroje
- vybavení do školní jídelny (nábytek, nádobí)
- vybavení výtvarné dílny a pořízení cvičné kuchyňky
- vybavení keramické dílny, hrnčířský kruh pro keramický kroužek
- zvuková technika, kulisy, kostýmy pro divadelní kroužek

Dešenice

Janovice nad
Úhlavou

Nýrsko

Železná Ruda

ZŠ:
- školní tabule 20 ks
- IT vybavení (notebooky, tablety)
- jazyková učebna (základní vybavení)
- vybavení výtvarného ateliéru
- vybavení školních dílen
- cvičné kuchyňky včetně celkového vybavení
- venkovní učebny včetně vybavení
- vybavení školních družin
- sportovní vybavení
ZUŠ:
hudební nástroje
MŠ:
- dětské hřiště, herní prvky, úprava celé zahrady, venkovní učebna
- vybavení školní kuchyně (konvektomat, speciální pánev)
ZŠ:
- cvičné kuchyňky včetně celkového vybavení
- vybavení školních dílen
- venkovní učebna
- keramická pec
- sportovní vybavení
- víceúčelové hřiště včetně běžecké dráhy a doskočiště
ZŠ:
- hřiště včetně běžecké dráhy a doskočiště (přírodní trávník)
- obměna IT vybavení
- interaktivní tabule
- vybavení tříd 2. stupně (nábytek, lavice …)
- dětské hřiště pro 1. stupeň
- rekonstrukce podlahy v tělocvičně
- kamerový systém (před školu a hřiště)
MŠ:
- dětské hřiště
- oplocení (pevný plot)
ZŠ:
- přestěhování MŠ do budovy ZŠ včetně dovybavení učeben
- vybavení školní kuchyně
- venkovní učebny včetně vybavení
- IT vybavení (notebooky, tablety)

Předpoklád.
náklady

420 000,50 000,200 000,1 000 000,150 000,200 000,10 000,150 000,100 000,150 000,30 000,80 000,400 000,35 000,70 000,-

500 000,1 000 000,250 000,450 000,200 000,200 000,1 200 000,350 000,200 000,400 000,-

610 000,500 000,300 000,200 000,-

250 000,150 000,300 000,150 000,-

150 000,-

