Pořadové číslo projektu:

8

Název projektu:

Krytý stolní tenis v Gutovce

Popis projektu:

Návrh nabízí rozšíření vybavení areálu Gutovka o prostor pro krytý
stolní tenis. Tento prostor by vznikl výstavbou malometrážní
montované kryté haly se dvěma ping-pongovými stoly.

Navrhovatel projektu:

Matyáš Staněk

Lokalita:

Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

180 000

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Schváleno

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Strašnice

Název návrhu*:

Krytý stolní tenis v Gutovce

Lokalita, které
se návrh týká*:

Strašnice

Identifikace
navrhovatele:

Matyáš Staněk

Adresa trvalého
pobytu:

E-mail*:
Telefon*:
Přesná
lokalizace místa,
Park v Gutovce, u nafukovací haly
kterého se návrh
týká*:

Odůvodnění
návrhu*:

V areálu Gutovka chybí krytý stolní tenis. Myslíme si, že je to škoda vzhledem k
tomu, že v areálu je velká spousta aktivit a stolní tenis je společensky prospěšná
hra vhodná pro celou rodinu, není agresivní, je finančně nenáročná a lze ji hrát i
ve velmi mladém i velmi vysokém věku.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V areálu není v současné době k dispozici stolní tenis.
Navrhujeme koupit jednoduchou montovanou halu:

Zamýšlený
stav*:

http://halmont.cz/katalog/skladove-haly-2424-2446/
Je to 7,1 m x 7,3 m, cena 52.900 Kč + DPH, vejdou se tam vedle sebe dva stoly.
K tomu 2 STOLY na stolní tenis i s možností tréninku pro jednoho hráče, to jsou
tyto:
http://www.kettler.cz/stul-na-stolni-tenis-outdoor-1-7047-900/
9.990 Kč + DPH x 2 = 19.980 Kč + DPH.

Dále dvě ohrádky mezi stoly:
http://www.vsenastolnitenis.cz/vybaveni-pro-kluby/ohradky-70/stiga-ohradka12821203
K tomu ohrádku ze dvou kusů za 750 Kč x 2 = 1.500 Kč
Další náklady jsou na podlážku, dle možností povrchu a volby místa. Myslíme si,
že by hala mohla stát na zatravněném místě u nafukovací haly, ale je nutné to
projednat s provozovatelem. Dále lavička na sezení a také věšák. Celkové další
náklady by měly být max. 100.000 Kč, celkové náklady za vše zde uvedené by
měly být do 180.000 vč. DPH.
Kvantifikace
osob zasažených
více než 1000
realizací
návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

180 000 včetně DPH

Souhlasím se
zpracováním
osobních
údajů*:

souhlasím

Obrazová příloha:

Navrhujeme umístění dle obrázku buď nalevo od tartanového hřiště na travnatém
trojúhelníku, nebo nad menší nafukovací halou.

