
 

č. Žadatel Organizace Název projektu (ZPV) Stručný popis

1 Bc. Jaroslav Procházka Služby města Konice, s.r.o.
Rozšíření stávajících služeb 

města Konice

Provoz recyklačního dvora (zajištění prostor, obsluhy a nákup techniky), * provoz kompostárny 

(zajištění prostor, obsluhy a nákup techniky), * samostatná oprava komunikací – místních a 

soukromých (nákup techniky a zajištění obsluhy), * rozšíření služeb občanům o technické služby 

(hodinový manžel), ekonomická udržitelnost Služeb města Konice, spol. s r.o.

2 Bc. Ondřej Mikmek Obec Slatinice
Technické služby pro obec 

Slatinice

1. Služby obyvatelům (úklidy bytů a domácností) * hodinový manžel (údržbářské práce pro 

občany, důvěryhodnost osoby místní nebo z blízkého okolí) * úklid sněhu v zimním období * 

údržba hrobů. 2. Oprava a údržba místních komunikací * opravy dlažeb. 3. Provoz svozu a 

manipulace s BRKO (svoz na jedno místo a odvoz do kompostárny) * lesnické práce (ve spojení 

s obcemi nebo jinými sociálními podniky). 4. Drobné stavební činnosti (zednické práce, dláždění 

vjezdů apod.) * údržba zeleně (sečení trávy v obci, dosazování, hnojení, odplevelení, zalévání a 

ořez zeleně) * práce s plošinou = využití v rámci DSO, pronájem pro firmy a podnikatelské 

subjekty v obci (např. údržba zeleně) * provozování vodovodu a kanalizace. 5. Opravy a údržba 

zařízení a vybavení obce (mobiliář obce – lavičky, koše, altánky apod.) – vhodná práce v zimním 

období

3 Miroslav Hochvald Obec Bílovice-Lutotín
Technické služby obce Bílovice-

Lutotín

1. Služby obyvatelům (úklidy bytů a domácností) * hodinový manžel (údržbářské práce pro 

občany, důvěryhodnost osoby místní nebo z blízkého okolí) * úklid sněhu v zimním období * 

rozvoz obědů. 2. Oprava a údržba místních komunikací * opravy dlažeb, dláždění vjezdů. 3. 

Provoz svozu a manipulace s BRKO (svoz na jedno místo a odvoz do kompostárny) * lesnické 

práce (ve spojení s obcemi nebo jinými sociálními podniky). 4. Drobné stavební činnosti 

(zednické a malířské práce )* údržba zeleně (sečení trávy v obci, dosazování, hnojení, odplevelení, 

zalévání a ořez zeleně) * práce s plošinou = využití v rámci DSO, pronájem pro firmy a 

podnikatelské subjekty v obci (např. údržba zeleně),  běžná údržba komunální techniky, údržba 

zeleně v krajině. 5. Opravy a údržba zařízení a vybavení obce (mobiliář obce – lavičky, koše, 

altánky apod.) – vhodná práce v zimním období 

Skupina č.1: TECHNICKÉ SLUŽBY



 

 

č. Žadatel Organizace Název projektu (ZPV) Stručný popis

1 Mgr. Marek Navrátil Charita Konice
Konická prádelna a přidružené 

služby

 1. Praní prádla * protialergické praní * praní prádla na počkání * mandl * žehlení * drobné 

opravy oděvů * nové technologie * speciální služby. 2. Nadstandardní služby: opravy oděvů * 

drobné opravy a šití * dovážka prádla * sběr - nepotřebného oblečení * darování oblečení * 

sociální šatník  

2 Markéta Klíčová Konice
Naše babička (pro spokojenou 

rodinu)

hlídání dětí, vypravování a doprovázení dětí do školy, vyzvedávání ze školy, doprovod 

k volnočasovým aktivitám, doučování * zajišťování chodu domácnosti – vaření, úklid, praní, 

žehlení, péče o zahradu * prostřednictvím náhradní babičky vytvoření příjemného klima v rodině, 

která potřebuje pomoc * poskytování dalších služeb pro rodinu a domácnost.

3 Mirko Spurník DZR Bílsko o.p.s.
Regionální prádelna v obci 

Bílsko

Vzhledem k chybějícím službám tohoto typu (prádelna), prostorovým možnostem a lidským 

zdrojům je možno uvažovat o zřízení tohoto podniku a o jeho dlouhodobé udržitelnosti. 1. Praní 

prádla * protialergické praní * praní prádla na počkání * mandl * žehlení * drobné opravy oděvů 

* nové technologie * speciální služby. 2. Nadstandardní služby: opravy oděvů * drobné opravy a 

šití * dovážka prádla * sběr - nepotřebného oblečení * darování oblečení * sociální šatník  

Skupina č.2: SLUŽBY OBYVATELSTVU

č. Žadatel Organizace Název projektu (ZPV) Stručný popis

1 Mgr. Marek Navrátil Charita Konice Konická kavčajárna

Nabízíme posezením a občerstvení v atraktivním prostoru historického zámku v Konici. Půjde o

kavárnu, čajovnu, možnost posezení, jak v interiéru, tak v letních měsících na uzavřené zahradě,

vybavené hřištěm pro děti. V případě zájmu bude možné v prostorách nabízet také drobný prodej

lokálních výrobků či výrobků z Chráněných dílen okolních Charit. Podobný projekt (kavárna,

čajovna, možnost posezení s hřištěm pro děti) se v Konici nenachází. S cílovou skupinou

maminek s dětmi pak můžeme dále pracovat prostřednictvím mateřského centra.

Skupina č.3: KAVÁRNIČKY



 

 

 

 

č. Žadatel Organizace Název projektu (ZPV) Stručný popis

1 Ing. Jan Tichý Kovot Invest s.r.o. Výroba Bude doplněno

2 Ing. Jaroslav Brzák MAS Region HANÁ, z.s. Technické služby svazku obcí

Vytvoření společného podniku, zabezpečujícího služby pro obce, zejména v oblasti technických 

služeb, péče o nemovitosti, veřejná prostranství * Recyklační dvůr * Drobné opravy místních 

komunikací – místních a soukromých (nákup techniky a zajištění obsluhy) * Péče o zeleň, 

zahradnické služby * Péče o budovy v majetku obce

Skupina č.4: INDIVIDUÁLNÍ


