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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 1 
Kolo příjmu PRV: 8 
 
Fiche: 1 – Volný čas aktivně 
 
Žadatel: Město Horní Jelení 
Název projektu: Stavební úpravy Městského úřadu v Horním Jelení 
 
Popis projektu:  

Budova Městského úřadu v Horním Jelení byla postavena v roce 1882 a prošla pouze jedinou 
opravou, a to již v roce 1969. Od tohoto roku do dnešního dne nedošlo k žádným jiným 
rekonstrukcím. V současné době je budova v silně degradovaném stavu. Realizací projektu dojde 
k rekonstrukci střechy na Městském úřadě, který ale současně slouží jako multifunkční zařízení. 
Kromě kanceláří MěÚ se zde nachází i knihovna, místní klub maminek s malými dětmi „Jeleňáček“, 
veřejné WC, obřadní síň, kde mimo jiné probíhají koncerty a recitály a zasedací místnost, kde se 
konají veškeré výstavy, školení a přednášky. 

 
Kontakt: Město Horní Jelení, Komenského nám. 114, 533 74 Horní Jelení 

Petr Tupec, petr.tupec@hornijeleni.cz  
 

 
Výsledek projektu:  

Výsledkem projektu je zrekonstruovaná budova 
Městského úřadu, která je nejen využívána pro 
výkon veřejné správy, ale i pro provoz Městské 
knihovny, klubu „Jeleňáček“ a pořádání výstav, 
přednášek, koncertů a recitálů určených 
přednostně pro místní obyvatele. Realizací 
projektu tedy dojde ke zlepšení zázemí veškerých 
provozů konajících se v tomto objektu. Tím se 
následně zvýší atraktivita města Horní Jelení, a to 
nejen pro návštěvníky města, ale i pro případné 
zájemce o bydlení v tomto regionu. 

Realizací stavebních prací (výměna střešní krytina) 
se změní nejen vzhled objektu, ale dojde především ke snížení spotřeby energie na vytápění 
objektu, a tím i ke snížení provozních nákladů. 

 

Částka požadované dotace: 747.579,- Kč Vyplacená dotace: 729.312,- Kč 
Celkové náklady projektu: 1.026.523,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 2. 9. 2009 
Datum podpisu Dohody: 12. 4. 2010 
Datum žádosti o proplacení: 14. 9. 2010 
Schválení platby: 25. 10. 2010 
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