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Program obnovy obce
Horní Moštěnice
na období let 2015 – 2020

Schváleno Usnesením Zastupitelstva obce Horní Moštěnice č. 4, ze dne 09. 02. 2015
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Úvod:
Důvody zpracování Programu obnovy obce
Program obnovy obce Horní Moštěnice slouží ke stanovení strategie a prioritních oblastí
rozvoje obce a nastavení účinných opatření k jejich neustálému zlepšování.
Vznikem tohoto dokumentu obec získává nástroj, který bude využit pro zvýšení její
schopnosti využívat příležitostí, které se nabízejí ve spojitosti se strukturálními fondy a
státními programy pro roky 2015 – 2020. Program rozvoje obce nejen zvyšuje šance na
úspěch v soutěži o projekty, a to jak v případě státních prostředků, tak v případě prostředků
z Evropské unie, ale především se stává nezbytností při stanovování jakýchkoliv priorit a cílů
při finančním plánování a hodnocení Rozpočtu obce na daný kalendářní rok.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. Souhrnná charakteristika obce Horní Moštěnice

Horní Moštěnice
Obec: Horní Moštěnice
Adresa: Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
IČO: 00 30 12 64
Telefon: 581 224 122
Fax: 581 703 032
Webové stránky: www.hornimostenice.cz
E-mail: ouhornimostenice@cbox.cz
Počet obyvatel: k 01. 01. 2015 - 1649

Znak:

Obec Horní Moštěnice leží v bezprostřední blízkosti okresního města Přerov, na silnici 1.
třídy spojující Přerov s Hulínem a Zlínem. Obec má zpracován a schválen územní plán od roku
1994, který se v současné době aktualizuje do digitální podoby. Obecní úřad v souladu
s územním plánem ovlivňuje podobu nové zástavby, která se v posledních letech rozšířila.
Je zde moderně zrekonstruovaná základní devítiletá škola, kterou navštěvuje 175 žáků a čtyři
oddělení mateřské školy pro 97 dětí. Dále v obci bylo v posledních letech vybudováno
centrální bezbariérové zdravotní středisko pro obvodního, dětského a zubního lékaře.
V obci funguje pošta, kino, místní knihovna, 3 obchody s potravinami, z toho jedna večerka, 6
hospodských zařízení a občerstvení a další široká škála drobných živnostníků.
V obci jsou tři prameny minerálních vod – dva oficiální. Nejznámější je „Hanácká kyselka“.
V průběhu posledních let dochází ke značnému zlepšování prostředí pro život v obci.
Díky dotaci z Fondu Životního prostředí obec pořídila a provozuje od roku 2011 mobilní
kompostárnu biologicky rozložitelného odpadu. Spolu s tímto bylo zřízeno centrální sběrné
místo odpadu v řízeném provozu a rozšířena síť sběrných míst na tříděný odpad.
Průběžně, s rekonstrukcí zámeckého parku, dochází k výsadbě nové zeleně v obci
a k parkovým úpravám veřejných prostranství. Zcela zásadním způsobem se provedla
generální oprava sociálního zázemí kulturního domu, včetně vytápění a uteplení objektu.
V současnosti probíhá zateplení a výměna oken, vchodových dveří a vytápění obecní budovy
centrálního zdravotního střediska a kina.
Historie: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, kdy obec náležela arcidiakonátu
přerovskému. Název obce pochází z dávné minulosti, kdy v době Velkomoravské říše tudy
procházela cesta spojující Velehrad s Přerovem a Olomoucí. V té době zde byla řada močálů
a bažin, proto musela být cesta tvrzena, aby mohla být sjízdná. K tvrzení cesty se používalo
proutěných otýpek tzv. moštin. Podle toho pak byla pojmenována obec.
Řeka Moštěnka, která protéká obcí, nesla v minulosti jméno "Stvola" což je druh vrby.
V dávných dobách byly břehy řeky hojně lemovány touto vrbou, a proto dostala název
"Stvola".
Sídelní útvar pokrývá mírné západní a jižní svahy tzv. "Švédských šancí" na rozloze 982 ha.
Název " Švédské šance "pochází z dob třicetileté války, kdy zde bylo opevnění švédských
vojsk a vojáci odtud podnikali výpady do okolních obcí.
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Kulturní památky:
- dva boční oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
- socha sv. Floriána na náměstí Dr. M. Tyrše
- boží muka u silnice I/55 mezi Horní Moštěnicí a Říkovicemi
- socha Jana z Nepomuku u mostu přes Moštěnku
- farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
- budova zámku
- kaplička u Horní hospody
- kamenný kříž v ulici Hliníky
- Švédské šance - pozůstatky opevnění z třicetileté války
- jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba "Pendula"), stáří více jak 120 let, atypický tvar koruny
stromu - strom roste v zámecké zahradě.
Spolky:
TJ Sokol Horní Moštěnice sdružuje ve svých řadách zájemce o sportovní vyžití. Jeho úspěšnou
součástí je oddíl kopané - mužstva mužů, dorostu a žáků.
Občany je pravidelně využívána tělocvična při ZŠ. Menší děti mohou využívat dětského hřiště
STADION, které bylo v poledním roce dovybaveno a modernizováno.
Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných pro SDH. Tradičně
v letním období zorganizuje v zámecké zahradě pivní slavnosti a hodovou zábavu.
Myslivecké sdružení "Šance" se stará o vysázené biokoridory v okolí obce, sečení trávy
na mezích, dokrmuje zvěř. Iniciativně se zapojují do práce s dětmi v kroužku „Medvíďat“.
Mimo každoročního mysliveckého plesu pořádá začátkem roku zabijačkové hody pro občany.
Český zahrádkářský svaz provádí výsadbu ovocných stromů na březích Moštěnky a v okolí
obce, následně se o vysázené stromy stará. Každý rok na podzim uspořádá v kulturním domě
výstavu ovoce a zeleniny.
Spolek chovatelů uspořádal v zámecké zahradě místní, ale i okresní výstavu drobného
zvířectva a podílí se na akci v kulturním domě „Vítání jara“.
Spolek rybářů se pečlivě stará o rybí osádku v místním obecním rybníku a zajišťuje hodovou
neckiádu a v průběhu roku soutěže dětí i dospělých „O největší ulovenou rybu“.
Český červený kříž ukončil svoji činnost v roce 2012.
V posledních třech letech zahájil aktivně činnost „Klub starších a pokročilých“,
který se v hojném počtu schází pravidelně každý měsíc i s hudbou v kulturním domě.
Od minulého roku obnovil již dávno zapomenutou tradici „vodění medvěda“.
Významnou složkou v obci je Sdružení rodičů a přátel školy, které mimo náročnou a
odpovědnou práci při organizování akcí pro rodiče a děti ZŠ a MŠ, se podílí na akcích
pro občany obce, jako např. Kateřinský bál, rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou
nadílkou, Den matek, Den dětí, ples SRPŠ.
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1.2.

Silné a slabé stránky obce – SWOT analýza

Analýza SWOT, tedy analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, je zvolena
jako nejvhodnější metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím
období 2015 – 2020 brát v úvahu a následně je řešit.

Silné stránky

Slabé stránky

-dobrá dostupnost do města Přerova
-vybudovaná infrastruktura v obci
-aktivní a bohatá činnost spolků v obci
-kvalitní personální složení obecního úřadu
(THP + dělnické profese)
-kvalitní materiální a personální zajištění a
vybavení ZŠ a MŠ, včetně jídelny
-dobře vyřešené odpadové hospodářství
-solidní úroveň pořádku a údržby v obci
-pravidelná péče o zeleň a životní prostředí
-vybudované centrální zdravotní středisko
-zmodernizovaný a energeticky úsporný
kulturní dům pro vyžití občanů
- bohatá nabídka kulturních akcí pro občany
během celého roku
-nabídka stavebních míst pro rodinnou
výstavbu mladých lidí
-zajištění sociálního bydlení pro seniory
obce
formou postavených malometrážních
domků
-velmi dobrá vzájemná spolupráce
obecního úřadu s podnikatelskou sférou
-dobudované centrální dětské hřiště
„STADION“
-pravidelné měsíční setkávání seniorů
v kulturním domě
-maximální využití čerpání z dostupných
státních i evropských dotačních titulů
-aktivní zájem a snaha převážné většiny
zastupitelů obce řešit podstatné problémy

-nedokončený nový územní plán obce
do digitální podoby
-havarijní stav zídky zámecké zahrady
-nedostatečné kulturní a sportovní vyžití
mládeže (13-20 let)
-nevzhledný stav obecní budovy pošty a
prodejny potravin
-chybějící inženýrské sítě v lokalitě Nad
statkem
-nedostatek parkovacích míst v ulici Dr. A.
Stojana
-špatný stav veřejného osvětlení
-chybějící sportovní areál při ZŠ a MŠ
-zastaralé sociální zařízení v ZŠ
-havarijní stav hřbitovní zídky a chodníků na
hřbitově
-zchátralá kanalizační stoka pod bytovkami
-nevyhovující stoly a židle v kulturním domě
-havarijní stav vnitřní části budovy zámku
-nedokončená komunikace Pod Vinohrady
-nevyhovující podlaha a stropy v tělocvičně
-nevzhledné pódium v zámecké zahradě
-špatný stav veřejných chodníků v ulici
Havlíčkova
-chátrající obecní byty ve statku
-nízká úroveň prezentace aktivit obce
v médiích
-v obci schází výdejna léků a zdravotnického
materiálu především pro starší občany
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1.3.

Příležitosti a ohrožení obce – SWOT analýza
Příležitosti

Ohrožení

-využití potenciálu občanů k dalšímu
zlepšení v nakládání s odpady
-pokračování v získávání státních a
evropských dotací k řešení slabých stránek
-koncepční dořešení obecních bytů v areálu
bývalého statku
-rozšíření sportovního a kulturního zázemí
obce
-zlepšení servisu občanům obce, zajištěním
dovozu a odvozu různého materiálu
obecním svozovým vozidlem IVECO
-zpracované a připravené projekty
„Revitalizace chodníků“, „Protipovodňová
opatření“, “Víceúčelový sportovní areál“
a „Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení“ k podání žádosti o dotaci
-zpracování obecně závazné vyhlášky
k parkování vozidel mimo obecní
komunikace
-dořešení nevyužitých 2 oddělení v MŠ při
poklesu dětí během 2-3 let
-vybudování naučné stezky na Švédské
Šance
-větší zapojení spolků do nových kulturních
a sportovních akcí v obci
-podpora podnikatelských aktivit (zvýšení
zaměstnanosti místních občanů)

-přívalové deště, které mohou způsobit
záplavy v Hliníkách a Zámostí
-kamionová doprava, která zhoršuje stav
komunikace 1. třídy, procházející obcí
-havarijní stav zámecké zídky a zídky
hřbitova, ohrožující bezpečnost občanů
-zvyšující se náklady na opravy
nevyhovujícího veřejného osvětlení
-snižující se porodnost dětí a tím během 2-3
let bude ZŠ na výjimku (dofinancování
z obecních zdrojů)
- nevyhlášení žádného dotačního titulu
v roce 2015 z Operačního programu,
z důvodu nepřiznání dotací EU.
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST
2.1.

Strategická vize

„ Horní Moštěnice – moderní a pěkná obec na Hané, kde občané nejen
bydlí, ale především žijí sportovním a kulturním životem, s vědomím
důsledné ochrany životního prostředí katastrálního území obce“.

2.2.

Programové cíle

Programové cíle jsou postaveny na základě Rozpočtového výhledu obce na roky 2015 – 2020,
který byl schválen Usnesením č. 4/2014 z jednání Rady obce Horní Moštěnice dne 09. 12.
2014. Tyto cíle jsou reálné a vychází ze závěrů jednání Rady obce s Finančním a Kontrolním
výborem Zastupitelstva obce a Komisí Rady obce ze dne 24. 11. 2014. Číslování je jen
orientační, nesouvisí s pořadím důležitosti ani významem.

PROGRAMOVÝ CÍL č. 1
Název:
Současný stav:

Plánovaný stav:

Opatření k realizaci:
Rozvojové aktivity:
Podpora realizace:
Předpokládané
náklady:
Odpovědnost za plnění:
Termín realizace:

Protipovodňová opatření řeky Moštěnky
Při zvýšené hladině řeky Moštěnky dochází k zaplavení
odtokových výustí kanalizace a tím k zabránění odtoku
z kanalizace, což má za následek vyplavení sklepů RD v ulicích
Hliníky, Revoluční a Zámostí
Odvedení kanalizačních vod mimo systém stok, realizace
dálkově uzavíratelných zpětných klapek výtoků kanalizace,
odlehčovací stoka v Hliníkách, instalace dvojice
protipovodňových čerpadel v přečerpávací stanici, včetně
záložního zdroje el. energie
Již zpracovaný projekt PPO, stavební povolení v řízení
Výběr firmy ke zpracování žádosti o dotaci a administraci
Dořešení vlastnictví jezu, zpracování provozně manipulačního
řádu jezu, finanční spoluúčast 1,7 mil. Kč
8,5 mil. Kč + TDI
Rada obce H.M.
2015 - podání žádosti o dotaci,
2016-2017 – realizace
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 2
Název:
Současný stav:

Revitalizace zámecké zídky
Zídka zámecké zahrady je v současné době ve velmi špatném
stavu, v některých místech hrozí zborcení
Plánovaný stav:
Odbourání částí, které jsou v havarijním stavu-oprava, úprava
stávajících částí dle projektu, oprava vstupních schodů a zadní
výjezdové brány.
Opatření k realizaci:
Zpracování projektové dokumentace, územní souhlas
Rozvojové aktivity:
Výběr projektanta ke zpracování dokumentace
Podpora realizace:
Plné financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 2,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + komise RO
Termín realizace:
½ roku 2015 – zpracování projektu, územní souhlas
2/2 roku 2015 – oprava východní části zámecké zídky, včetně
zadních výjezdových vrat
2016 – oprava jižní části zámecké zídky, hlavní vchod

PROGRAMOVÝ CÍL č. 3
Název:

Snížení energetické náročnosti centrálního zdravotního
střediska a kina
Současný stav:
V závěru roku 2014 zahájena generální rekonstrukce budovy
Plánovaný stav:
Uteplený objekt budovy, výměna všech výplní, výměna a
uteplení rovných střech, tepelné čerpadlo s plynovým kotlem
a výměnou rozvodů topení
Opatření k realizaci:
Schválená dotace SF ŽP, vybraný dodavatel + smlouva,
realizace zahájena v listopadu 2014, přerušena.
Rozvojové aktivity:
Provádění kontrolních dnů ve spolupráci s TDI.
Podpora realizace:
Finanční spoluúčast obce ve výši 1,2 mil. Kč
Předpokládané náklady: 6,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Starosta obce + TDI
Termín realizace:
do 30.5.2015
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 4
Název:
Současný stav:

Víceúčelový sportovní areál při ZŠ a MŠ
Pro výuku tělesné výchovy a rozvoj sportovních aktivit dětí ZŠ
není v současné době žádná možnost (běžecká dráha,
doskočiště na skok do dálky, do výšky atd).
Plánovaný stav:
Realizace víceúčelového sportovního areálu při ZŠ a MŠ
Opatření k realizaci:
Aktualizace stávajícího projektu
Rozvojové aktivity:
Výběr firmy pro zpracování žádosti o dotaci, administraci
Podpora realizace:
Připravený pozemek u ZŠ a MŠ, finanční spoluúčast 1,7 mil. Kč
Předpokládané náklady: 8,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + TDI
Termín realizace:
2/2 2015 – podání žádosti o dotaci
2016 – 2017 - realizace

PROGRAMOVÝ CÍL č. 5
Název:
Současný stav:

Revitalizace chodníků v ulici 9.května a Dr.A.Stojana
Špatný stav chodníků v ul. 9. Května a Dr. A. Stojana, chybějící
odstavné plochy pro parkování vozidel v ulici Dr. A. Stojana
Plánovaný stav:
Vybudování nových chodníků a odstavných ploch pro
parkování v ul. 9. května a Dr. A. Stojana, včetně klidové zóny
náměstí
Dr. Tyrše
Opatření k realizaci:
Zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební
povolení
Rozvojové aktivity:
Přepracovat projekt na 2 části – ul. Dr.A.Stojana podání žádosti
o dotaci z ROP OK a ul. 9. května k vlastnímu financování
Podpora realizace:
Spoluúčast dotace ul. Dr.A.Stojana ve výši 1.500.000,- Kč
Financování z rozpočtu obce ul. 9.května
Předpokládané náklady: Ul. 9. května – 4,5 mil. Kč
Ul. Dr. A. Stojana – 10 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M.+ TDI
Termín realizace:
Ul. 9. května – 2017, 2018
Ul. Dr. A. Stojana: 1 etapa – 2015
2 etapa – 2016
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 6
Název:
Současný stav:

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Nevyhovující stav převážné většiny svítidel VO, velká
energetická náročnost, finanční ztráty
Plánovaný stav:
Výměna veškerých osvětlovacích prvků VO, revize pojistkových
skříní, výměna špatné podzemní kabeláže, oprava stožárů VO
Opatření k realizaci:
Zpracovaný pasport VO, zpracovaný energetický audit VO,
Rozvojové aktivity:
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci a administraci projektu
Podpora realizace:
Spoluúčast na dotaci výměny osvětlovacích těles – 350. tis. Kč
- z rozpočtu obce ve výši 0,5 mil. Kč
Předpokládané náklady: Výměna osvětlovacích těles – 3,5 mil. Kč
Výměna podzemní kabeláže, revize, opravy stožárů – 0,5 mil.
Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + revizní technik
Termín realizace:
½ 2015 – podání žádosti o dotaci
2016 – realizace výměny osvětlovacích těles
2017 – realizace výměny podzemní kabeláže, revizí, sloupy VO

PROGRAMOVÝ CÍL č. 7
Název:
Současný stav:
Plánovaný stav:
Opatření k realizaci:
Rozvojové aktivity:
Podpora realizace:
Předpokládané náklady:
Odpovědnost za plnění:
Termín realizace:

Snížení energetické náročnosti budovy pošty
Velká energetická náročnost na vytápění a osvětlení obecní budovy
pošty a prodejny, nevzhledný stav
Zateplení pláště a stropů budovy, výměna všech výplní budovy,
výměna zdroje topení, včetně rozvodů, stavební úprava vstupu
Nechat zpracovat energetický štítek budovy, projektovou
dokumentaci k podání žádosti o dotaci
Výběr zpracovatele projektu a podání žádosti o dotaci
Nová střešní krytina v roce 2011, spoluúčast na financování
– 800 tis. Kč z rozpočtu obce
4 mil. Kč
Rada obce H.M. + TDI
2/2 2015 – zpracování energetického štítku a projektu zateplení
2016 – podání žádosti o dotaci, 2017 - realizace
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 8
Název:
Současný stav:

Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonů ZŠ
Zastaralé a částečně nevyhovující sociální zařízení v pavilonech
Základní devítileté školy
Plánovaný stav:
Výměna sociálního zařízení, včetně stavebních úprav
Opatření k realizaci:
Nutno provést během prázdnin
Rozvojové aktivity:
Nechat zpracovat přesnou cenovou kalkulaci výměny
sociálního zařízení do jednotlivých pavilonů
Podpora realizace:
Převážná většina práce bude provedena pracovníky OÚ, včetně
financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 800. tis. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + ředitel ZŠ a MŠ
Termín realizace:
2016 - 2017

PROGRAMOVÝ CÍL č. 9
Název:
Současný stav:

Rekonstrukce hřbitovní zídky a chodníků na hřbitově
Rozpadající se hřbitovní zídka a nevyhovující chodníky na
hřbitově
Plánovaný stav:
Opravená hřbitovní zídka, nové chodníky na hřbitově
Opatření k realizaci:
nejsou
Rozvojové aktivity:
Nechat zpracovat projektový záměr
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 4.mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + Farní rada
Termín realizace:
2017 - 2018

PROGRAMOVÝ CÍL č. 10
Název:

Rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Pod Vinohrady bytovky
Současný stav:
Zchátralý stav přípojky a části kanalizační stoky pod bytovkami
v ulici Pod Vinohrady
Plánovaný stav:
Výměna nové kanalizace
Opatření k realizaci:
Provedení kamerového monitoringu kanalizační stoky v ulici
Pod Vinohrady
Rozvojové aktivity:
Zpracování cenové kalkulace od VAK Přerov
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 0,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + VAK Přerov
Termín realizace:
Kamerový monitoring – 2015
Realizace - 2016
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 11
Název:
Současný stav:

Oprava podlahy a stropů tělocvičny ZŠ a MŠ
Velké spáry v parketové podlaze (vysoká prašnost), chátrající
stropní obložení tělocvičny
Plánovaný stav:
Litá podlaha a nové obložení stropů tělocvičny
Opatření k realizaci:
Zadat zpracování cenových nabídek na opravu
Rozvojové aktivity:
Výběr dodavatelů realizace
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 2 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + ředitel ZŠ a MŠ
Termín realizace:
2017 - 2018

PROGRAMOVÝ CÍL č. 12
Název:
Současný stav:

Oprava místní komunikace v ulici Pod Vinohrady
Zpevněná plocha v části ulice Pod Vinohrady je ve velmi
špatném stavu
Plánovaný stav:
Zhotovení asfaltového povrchu, včetně obrubníků
Opatření k realizaci:
Geometrické zaměření obrubníků, cenová kalkulace
Rozvojové aktivity:
Výběr zhotovitele
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 1 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M.
Termín realizace:
2017

PROGRAMOVÝ CÍL č. 13
Název:
Současný stav:
Plánovaný stav:

Nové pódium v zámecké zahradě
Nevzhledné a nevyhovující pódium v zámecké zahradě
Nově postavené pódium splňující požadavky na vystupování
účinkujících a sklad vybavení
Opatření k realizaci:
Nechat zpracovat projekt řešení, včetně stavebního povolení
Rozvojové aktivity:
Návrh cenové kalkulace
Podpora realizace:
Realizace bude provedena pracovníky obce, včetně financování
Předpokládané náklady: 0,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M. + komise RO
Termín realizace:
2016
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 14
Název:
Současný stav:

Revitalizace chodníků v ulici Havlíčkova
V některých částech chodníků ulice Havlíčkova zcela
nevyhovující stav
Plánovaný stav:
Nové chodníky, včetně zálivů pro parkování vozidel
Opatření k realizaci:
Nechat zpracovat projektovou dokumentaci, stavební povolení
Rozvojové aktivity:
Zpracování cenové kalkulace nákladů
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 4 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M.
Termín realizace:
Projektová dokumentace – 2018
Realizace – 2019 - 2020

PROGRAMOVÝ CÍL č. 15
Název:
Současný stav:

Zhotovení fasády severní části a vnitřní části budovy zámku
Nevzhledné a rozpadající se zdivo severní části a vnitřní části
budovy zámku
Plánovaný stav:
Omítky a fasáda na celé budově zámku
Opatření k realizaci:
Zadání zpracování cenové kalkulace nákladů
Rozvojové aktivity:
Výběr zhotovitele
Podpora realizace:
Financování z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M.
Termín realizace:
Severní část – 2016
Vnitřní část – 2019-2020

PROGRAMOVÝ CÍL č. 16
Název:
Současný stav:
Plánovaný stav:
Opatření k realizaci:
Rozvojové aktivity:
Podpora realizace:
Předpokládané náklady:
Odpovědnost za plnění:
Termín realizace:

Stoly a židle v kulturním domě
Opotřebované a již nevyhovující stoly a židle v KD
Nákup a vybavení KD novými stoly a židlemi
Zjistit cenovou kalkulaci
Objednávka v době slevových akcí (např. 3+1, 2+2…)
Financování z rozpočtu obce
0,6 mil. Kč
Rada obce H.M. + komise RO
2016
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 17
Název:
Současný stav:

Projekt zasíťování obecních stavebních pozemků nad statkem
Vyhlášený záměr odprodeje obecních pozemků bez
inženýrských sítí
Plánovaný stav:
Zpracovaná projektová dokumentace inženýrských sítí
Opatření k realizaci:
Zpracování cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace
Rozvojové aktivity:
Geometrické zaměření a vytyčení
Podpora realizace:
Financováno z rozpočtu obce
Předpokládané náklady: 150 tis. Kč
Odpovědnost za plnění: Rada obce H.M.
Termín realizace:
2015

PROGRAMOVÝ CÍL č. 18
Název:
Současný stav:
Plánovaný stav:
Opatření k realizaci:
Rozvojové aktivity:
Podpora realizace:
Předpokládané náklady:
Odpovědnost za plnění:
Termín realizace:

Stanovení koncepce obecních bytů v areálu statku
Chátrající a nevyhovující stav obecních bytů
Dořešení koncepce a východisko k nápravě
Jednání rozšířené Rady obce
Návrhy, náměty, koncepce
Územní plán obce
0,Rada obce + Finanční a kontrolní výbor ZO, komise RO
2016

PROGRAMOVÝ CÍL č. 19
Název:
Současný stav:

Parkování motorových vozidel mimo obecní komunikace
Parkování vozidel na obecních komunikacích, omezující průjezd
a znemožňující zimní údržbu obecním pracovníkům
Plánovaný stav:
Nastolení jasných pravidel pro parkování vozidel na obecních
komunikacích a mimo ně.
Opatření k realizaci:
Jednání rozšíření Rady obce
Rozvojové aktivity:
Návrhy, připomínky, koncepce
Podpora realizace:
Obecně závazná vyhláška obce, legislativa
Předpokládané náklady: 0,Odpovědnost za plnění: Rada obce + Finanční a kontrolní výbor ZO, komise RO
Termín realizace:
2016
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PROGRAMOVÝ CÍL č. 20
Název:
Současný stav:
Plánovaný stav:
Opatření k realizaci:
Rozvojové aktivity:
Podpora realizace:
Předpokládané náklady:
Odpovědnost za plnění:
Termín realizace:

Sportovní cykloareál pro děti a mládež
Chybějící sportovní vyžití mládeže
Vybudování sportovního cykloareálu pro děti a mládež
Zpracovaná projektová dokumentace, územní souhlas
Výběr dodavatele zpracování žádosti o dotaci, administraci
Spoluúčast na dotaci ve výši 0,4 mil. Kč
2 mil. Kč
Rada obce + komise RO
Projektová dokumentace, stavební povolení – 2018
Realizace - 2020

2.3.

Rekapitulace Programových cílů:

Programový cíl
Protipovodňová opatření řeky Moštěnky
Revitalizace zámecké zídky
Zateplení zdravotního střediska a kina
Víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ
Revitalizace chodníků 9.května,
Dr.A.Stojana
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zateplení budovy pošty a prodejny
Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
Rekonstrukce hřbitovní zídky, chodníků
Rekonstrukce kanalizační stoky – Pod
Vinohr.
Oprava podlahy a stropů tělocvičny ZŠ
Oprava komunikace Pod Vinohrady
Nové pódium v zámecké zahradě
Revitalizace chodníků v ul. Havlíčkova
Zhotovení fasády zámku (sever, vnitřní)
Nové stoly a židle do kulturního domu
Projekt zasíťování obecních pozemkůstatek
Stanovení koncepce obecních bytů
OZV k parkování vozidel mimo komunikace
Sportovní cykloareál pro mládež
příprava

realizace
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