Příloha č. 2 ke Strategickému rámci MAP II, platnost od 1. 7. 2021 projektové záměry základních uměleckých škol a neformálních
organizací

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY DO STRATEGICKÉHO RÁMCE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU K 1. 7. 2021
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Číslo
řádku

1

2

3
4

Název organizace

Zřizovatel (název)

IČ
organizace

Sluníčko Domažlice,
příspěvková organizace

Město Domažlice

71294121

Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha
Domažlice, příspěvková
organizace

Výdaje projektu v Kč

Název projektu

Oprava umýváren a WC v
prostorách Dětské skupiny
Sluníčko

Kraj realizace

Plzeňský kraj

70942285

Pořízení digitálních varhan
pro výuku žáků
Výměna střešní krytiny

Plzeňský kraj

Obec realizace

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Typ projektu

Stav připravenosti projektu k realizaci

s vazbou na podporovanou oblast

Obec s
rozšířenou
působností realizace

Oprava severní fasády
Augustiniánského kláštera
Město Domažlice

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Domažlice

Stručný popis investic projektu

celkové
výdaje
projektu

z toho
předpokláda zahájení
né způsobilé realizace
výdaje EFRR

ukončení
realizace

cizí jazyky

přírodní vědy

polytech.
Vzdělávání

práce s
digitálními
tech.

stručný popis, např.
zpracovaná PD, zajištěné
výkupy, výber dodavatele

vydané
stavební
povolení
ano/ne

oprava sociálního zázemí prostor užívaných
organizací "Sluníčko Domažlice"

1 500 000

2021

2022

záměr

ne

Oprava lokálních prasklin fasády, odstranění původní
omítky, nový štuk a malba, difůzní omítka, nátěr
oken na západní straně objektu.

700 000

2021

2021

podklady pro vydání
Stanoviska památkářů a
souhlasu s realizací opravy

ne

Pořízení speciálního hudebního nástroje pro výuku
hudebního oboru.

700 000

2021

2022

ne

Výměna plechové krytiny za pálenou střešní krytinu.

2 000 000

2021

2022

ne

Změny v projektových záměrech oproti poslední verzi jsou v tabulce vyznačeny červeně.
Prioritní projektové záměry jsou označeny tučným písmem.

Souhlasím se zařazením výše uvedených projektových záměrů do Strategického rámce Místního akčního plánu. Bc. Stanislav Antoš, předseda Řídícího výboru MAP II
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