REVIZE STAVU PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE
OBCE HOVORČOVICE
V ROCE 2013 A PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2014
I.

URČENÍ DOKUMENTU
Na základě praktických zkušeností a poznatků získaných zastupitelstvem obce a obecním úřadem v období od 1.4. do 15.10. 2013 při plnění
úkolů/projektů stanovených Programem rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled rozvoje do roku 2018, rozhodlo zastupitelstvo obce svým
usnesením ze zasedání č.8/2013 dne 24.9. 2013 o provedení revize plnění úkolů v roce 2013 a na základě této revize pak stanovilo úkoly pro
zbývající období roku 2013 a upřesnilo úkoly/projekty, které budou plněny v roce 2014.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce považuje všechny úkoly/projekty uvedené v Programu rozvoje obce pro její rozvoj za nezbytné,
rozhodlo, že ty z nich, které nebylo z objektivních důvodů možno splnit v roce 2013 a není předpoklad jejich splnění ani v roce 2014, budou
uvedeny v tomto dokumentu jako doporučení, aby v závěru roku 2014 v rámci revize stavu plnění Programu rozvoje za rok 2014 novým
zastupitelstvem obce jejich plnění bylo naplánováno na období let 2015 – 2018.
Touto revizí stavu plnění úkolů Programu rozvoje obce se stanovuje obsah úkolů/projektů v rámci řízení obce pro zbývající období roku 2013 a na
rok 2014. Zároveň je tímto dokumentem provedena evidence stavu plnění úkolů/projektů v roce 2013, a u nesplněných úkolů/projektů je stanoven
nový termín, případně nový způsob realizace.
Program rozvoje obce není touto revizí dotčen, zůstává v platnosti v plném rozsahu, revizí stavu plnění úkolů/projektů je pro další období
upřesněn a tato revize je po schválení v ZO součástí dokumentu Programu rozvoje obce na roky 2013-14 a výhled jejího rozvoje do roku 2018.

II.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Revize programu rozvoje obce byla projednána na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce října 2013 a byla předložena
k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 11. 2013.

Revize stavu plnění Programu rozvoje obce HOVORČOVICE v roce 2013 a úprava úkolů/projektů na rok
2014 byla schválena usnesením ZO č.9/2013 dne 12. 11. 2013
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REVIZE PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
k 31.10.2013 A PLÁN ÚKOLŮ DO KONCE ROKU 2014

Organizační struktura obce

OBLAST

Programem stanovený projekt/úkol

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

- Revize interních procesů Obecního úřadu a jejich souladu
s povinnostmi obce dle Zákona 128/2000 Sb.

Splněno VI/13, interní procesy nastaveny dostatečně pro
stávající počet obyvatel/Opatření pro rok 2014 není nutné

- Revize Organizační struktury, posouzení personální
dostatečnosti k plnění programu rozvoje obce

Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy a
nového pracovního místa

- Revize organizace údržby a úklidu obce (změna organizace a
odpovědnosti za řízení, ověření výše nákladů a vhodnosti
změny této složky OÚ na právní subjekt – Technické služby
obce s.r.o.)

Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků údržby

- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a výběr stálého
právního zastoupení obce

Nové právní zastoupení obce od IV/2013 - splněno

- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního úřadu
Hovorčovice (posouzení s ohledem na rozsah výstavby v obci
a potřeb obce k revitalizaci obecního majetku)

Ověřeno IX/2013/Dle SZ je možné. S ohledem na rozsah
zákonných podmínek, rozsah potenciální zástavby a malé
území obce není účelné tento bod dále řešit.

- Změna organizace výkonu působnosti obecní policie a
posouzení dostatečnosti stávajícího rozsahu

Organizace výkonu OP změněna od V/2013, zařazení
nočních + víkendových služeb, od IX/2013 pilotní projekt
veřejnoprávní smlouvy s OP v Tišicích

- Příprava materiálních podmínek:
a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad
b) prostory pro Technické služby

Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce 2014
nutná, zajistit pouze prostory pro Technické služby s.r.o.

- Projekt na zpracování a administraci dotací - organizace
výběrového řízení na externí agenturu

Úkol zůstává v platnosti
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Nový termín a doplňující
informace
Doporučení 2015:
Opakovaně provést revizi při
zvýšení počtu obyvatel nad 2800
osob
Doporučení:
Při souběžné realizaci
developerských a obecních
stavebních projektů zvážit posílení
stavební správy
Zřízení Technických služeb s.r.o.,
obec zřizovatelem a vlastníkem
Termín pro zřízení:
do V/2014, rozhodnutí v usnesení
01/2014 (vazba na rozpočet 2014)
Doporučení 2015:
Vhodné provést revizi novým
zastupitelstvem 2014
Doporučení:
Znovu zvážit při přípravě nového
programu rozvoje v roce 2018
Pro rok 2014 zachovat stávající
počet strážníků a organizaci OP
Doporučení 2015:
Změnu počtu strážníků posoudit dle
nárůstu obyvatel na začátku roku
2015
Do V/2014
Doporučení 2015:
Zvážit změnu prostor OÚ
Do III/2014

OBLAST

Programem stanovený projekt/úkol

Komunikace

- Zpracování zadání veřejného výběrového řízení na dodavatele
oprav vybraných komunikací, které budou realizovány
v roce 2013 (viz dále uvedený přehled) v souběhu s
organizací veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele

a) Rekonstrukce vozovky v ul. Nádražní a Veleňská a části
ulice Východní
b) Zahájení rekonstrukce vozovky Březiněveská vých. část a
navazující západní část k ulici Souběžná
c) Rekonstrukce části komunikace Líbeznická – silnice
z panelů a parkování u mateřské školky
d) Zahájení rekonstrukce ulice Západní od křižovatky s ulicí
Březiněveskou
e) Rekonstrukce části komunikace Lánská včetně parkoviště
f) Rekonstrukce vozovky ulice v Remízku (dle plánovací
smlouvy s Developerem)

- Příprava projektu oprav povrchů všech štěrkových
komunikací na zpevněné povrchy dle důležitosti pro
obslužnost lokalit v obci, realizace oprav v roce 2014.
a) Příslušné projekty ke komunikacím zpracovat externím
dodavatelem ve spolupráci s majetkovou a stavební
správou a dle vyjádření stavebního výboru.
b) Výstup projektu budování komunikací v roce 2014 a úvěru
k jeho financování projednat v ZO obce v září 2013

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

Projektová dokumentace a souhlasy příslušných orgánů
zajištěny. Výběrové řízení vyhlášeno s prodlevou
s ohledem na rozsah zákonných povinností při přípravě
zadání a nutnosti ověřit finanční náročnost. První
výběrové řízení zrušeno dle zákona/Zadání opakovaného
výběrového řízení

Nový termín a doplňující
informace
Zadání opakovaného výběrového
řízení projednat na na ZO v XI/13
s termínem dodávky III-VII/2014
Realizace oprav komunikací
původně plánovaných na rok
2013 budou provedeny na
základě opakovaného
výběrového řízení – viz uvedený
termín

Zajištění provizorní opravy propadů a povrchu asfaltem
10/2013/ Celková oprava na základě opakovaného VŘ,

Do VI/2014

Na základě opakovaného VŘ

Do VI/2014

Splněno VIII/2013/parkoviště zahrnout do projektu
komunikací 2014

Do VI/2014

Na základě opakovaného VŘ

Do VI/2014/
Zajistit prodloužení stavebního
povolení

Na základě opakovaného VŘ, parkoviště zahrnout do
druhého projektu komunikací 2014
Provizorní oprava děr do XI/2013

Příprava projektu oprav a výstavby komunikací
k realizaci v roce 2014 zahájena/S ohledem na zákonné
požadavky k přípravě akce a zkušenosti z 2013 posunout
termín a revidovat původně uvažovaný rozsah díla (redukce
o přípojky a povrchy ulic/částí v soukromém vlastnictví)
K VIII/13 ověřeny možnosti obce k získání úvěrufinancování předběžně v uvažovaném objemu přislíbeno.
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Do VI/2014
Realizace dle plánovací smlouvy s
developerem
Přípravu projektu komunikací na rok
2014 dokončit nejpozději do III/2014
Zadání výběrových řízení:
- Na zpracovatele projektové
dokumentace pro opravy v roce
2014, schválit nejpozději na ZO
XII/13
- Na dodavatele úvěru, schválit na
ZO do II/14
- Na dodavatele díla, schválit na
ZO do IV/14

OBLAST

Programem stanovený projekt/úkol
Kanalizace
- Průzkum – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK,
doplnění soustavy.
- Zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2014
- 2018 a úprav, které se budou realizovat souběžně
s výstavbou ČOV v roce 2013.
- Oprava poklopů kanálů na Hlavní.
- Kompletní realizace části severní větve kanalizace (od
lokality „Pod Lesem“)
- Oprava kanalizační přípojky restaurace u Tenisu

Infrastruktura

Provozování kanalizační sítě a ČOV v obci
- Posouzení vhodnosti a možností obce provozovat
samostatně.
- Dle výstupu posouzení: plán přechodu od VAK Zápy na
vlastní zajištění nebo výběrové řízení na provozovatele.
Veřejné osvětlení (VO)
- Částečná rekonstrukce v celé obci VO (svítidel a rozvaděčů),
- Zřízení VO v ulicích Dubová, Akátová a Březová,
- Zřízení VO v lokalitě Lány I (ulice Lánská, Řipská a
Pakoměřická)
- Zajištění smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na
další období
- Zřízení semaforu u zastávek MHD ve středu obce
Zřízení obecního rozhlasu
- Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech
obce a ústředny
- Likvidace zbytků původního rozhlasu

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize
- Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod
vyřeší dostavba ČOV, přímé řešení kanalizace příliš
finančně náročné.
- Výstavba v nových lokalitách v severní části obci až po
vybudování severní větve kanalizace – podmínka UP,
projekt developera Radotín.
- Oprava poklopů kanalizace na Hlavní
zajištěna/Plánovat pokračování na rok 2014.
- Přípojka restaurace u Tenisu vyřešena v IV/2013.
- Přezkoumání stavu, obsahu smlouvy a souvisejících
skutečností, závěr: do doby rozšíření kapacity ČOV situaci
s provozem ČOV neměnit.
- Po rozšíření ČOV je provést nové výběrové řízení, pokud
bude poskytnuta dotace, pak je VŘ nezbytné/Po rozšíření
v 2014 vyhlásit VŘ na provozovatele ČOV, účastníkem VŘ
budou i Technické služby s.r.o.
- Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno.
- Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního
povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, předpokládaná
realizace do konce roku 2013.
- Smlouva nebyla řešena/Posunout na rok 2014
- Semafor zamítnutý PČR, 40 km/h v obci považováno za
dostatečné

Nový termín a doplňující
informace
Pro stávající zástavbu je nutné
v rámci rozpočtů 2014 a 2015
počítat s prostředky na revize a
opravy stávajících PS.
Pro rok 2014 plánovat prostředky
pro dešťovou kanalizaci v severní
části obce a kanalizaci – vše ve
vazbě na developerské projekty.

VŘ na provozovatele v roce 2014 ve
vazbě na rozšíření ČOV

Smlouvu o údržbě VO a zřízení
semaforu přesunuto na rok 2014

- Splněno, rozhlas funkční od IX/13/ Pro rok 2014
plánovat doplnění rozhlasu pro severní část obce
(Agátová)

2014 – doplnění rozhlasu, do
rozpočtu počítat s doplatkem díla

Vodovod
- Výstavba dalšího vodovodního přivaděče pro novou výstavbu
v severní lokalitě - zajišťují investoři nové výstavby.
- Posouzení dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit
v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových
lokalit

- Posouzeno v rámci přípravy projektu developera, další
výstavba není možná bez nového řadu pro severní
lokalitu – viz ÚP obce.
- Budování vodovodního přivaděče v kú Libeznice zahájeno
– investor Central Group. Další bude řešeno v rámci
plánovací smlouvy s Radotín Developement.

V roce 2014 v rámci plánovací
smlouvy s Radotín Developement

Stav plynofikace
- Ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do
rozvojových lokalit obce
- Podle výstupu zpracovat návrh řešení zásobování rozvojových
lokalit plynem

- Stav ověřen v distribuční plynárenské společnosti, vždy
musí řešit developer, předběžně distribuční vedení pro
rozvojové záměry v obci jsou dostatečné/Zásobování
plynem pro nové lokality řešit jen regulačním plánem a
plánovací smlouvou.

2014-2018 – průběžně sledovat a
reagovat
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Dopravní
obslužnost

Rekonstrukce a výstavba
budov ve vlastnictví obce

Developerské projekty

OBLAST

Programem stanovený projekt/úkol
- Realizace plochy “Pod Lesem“, investor Radotín Development
s.r.o.
- Výstavba nové přístupové komunikace do lokality „Pod lesem“
(trvalé řešení), souběžné povolení výstavby na přilehlém
pozemku – v lokalitě 9b
- Revize všech rozvojových lokalit dle ÚP a ověření zájmů
investorů
- Stanovení harmonogramu postupné realizace v letech 2014 a
dalších
- Příprava a jednání s CG o projektu na ploše 1 a 5, realizace
v roce 2014
- Příprava a jednání s p. Chalupou o projektu na ploše 8a,8b
(Lány II)
Stanovení zásad pro výstavbu v obci:
- výše infrastrukturních poplatků a podmínek pro
velkého/středního investora/individuální stavebníka,
- Stavební zásady a revize lokalit budou po
schválení ZO samostatnými přílohami Programu rozvoje obce.
- Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a stanovení rozsahu
nezbytné údržby.
- Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku obce včetně
finančních kalkulací, možností financování a vazeb na projekty
z Programu rozvoje obce: DPS, budova školy (studie
využitelnosti pro školství), budova ve statku (dílny, patro) a
plochy k ní náležející, budova č.p.1, plochy v majetku obce,
přístupové komunikace k objektům, plochy a objekty vhodné
k prodeji, vhodné plochy ke směnám s PF nebo SÚS.
- Dle výstupu posoudit využitelnost majetku obce a definovat
potřeby obce na nové objekty v rozvojových lokalitách
s požadavky na investory, či získání ploch a prostředků pro
jejich výstavbu v péči obce.
- Posouzení dostatečnosti stávajících obslužných tras ve vazbě
na projekt budování komunikací, projekty developerů a
územních plánů okolních obcí a Prahy,
- Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů v souvislosti
s plánem výstavby Pražského okruhu a vysokorychlostní
železnice.
- Studie dostatečnosti veřejné dopravy ve vazbě na novou
výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak)

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

- Zájem investora Radotín trvá, jednání probíhají, mělo
by být připraveno k realizaci na jaře 2014,
- Zájem investora p. Chalupy je realizovatelný po dořešení
ČOV - projednáno,
- Obdobně i CG, ti však zatím o jednání s obcí nemají
zájem.
- Výjimku výstavby na ploše 9b udělit nelze - dle ÚP je
nutné lokalitu řešit jako celek.
- Všechny úkoly posunout do realizace v roce 2014

Nový termín a doplňující
informace

Doporučení:
Nové ZO v rámci revize plnění
v roce 2014 ověří stav
developerských záměrů a
rozplánuje případně na roky 20152018

- S ohledem na posun realizace plochy Pod Lesem na rok
2014 připravovat další projekty s developery až od roku
2015
- Konkrétní podmínky pro danou lokalitu vždy zakotveny
v plánovací smlouvě

- Všechny objekty je vhodné zachovat k využití v dalším
období, o účelu rozhodovat 2015-2018/ Plnění v celém
rozsahu posunout na roky 2015-2018.
- Závazný harmonogram nakládání s majetkem obce, po
schválení samostatná příloha Programu rozvoje obce na
roky 2014-2018

Doporučení:
Novým ZO řešit v rámci upřesnění
programu na roky 2015-2018, žádný
z objektů neprodávat.

Posunout na roky 2015-2018

- Zajištěna poptávka dodavatele, výstup v 1. čtvrt. 2014
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Výstup projednat na ZO V/2014

Programem stanovený projekt/úkol

Údržba a úklid
obce

Veřejná prostranství

Odpadové hospodářství

OBLAST

- Revize provozu sběrného místa, vyhodnocení dosavadní
efektivnosti sběru, vydání závazných provozních pravidel pro
roky 2013-2014
- Revize rozmístění sběrných míst separovaného odpadu a
určení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv)
- Analýza alternativních možností svozu komunálních odpadů a
výběr nejvhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj
obce /nárůst obyvatel/ochranu životního prostředí)
- Ověření výhodnosti současné svozové firmy a analýza
konkurence,
- Analýza možností zřízení sběrného dvora v obci, vytvoření
závazného postupu pro zřízení sběrného dvora od roku 2014
(k náplni Technických služeb),
- Příprava zadání výběrového řízení pro jednotnou estetickou a
funkční podobu míst sběru separovaných odpadů
- Aktualizace OZV k odpadům na rok 2015
2
- Vyčlenění části pozemku 56/338 (do 1000 m ) pro potřeby
zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky, nabídnout MŠ
k realizaci formou komunitního projektu, stanovení podmínek
a postupu (vedení MŠ, stavební výbor, majetková

správa), zjištění možností získání prostředků z MAS
Kontrola stromů v parku v Nádražní,
Rozhodnutí k vrbě na zahradě v MŠ (záchrana – likvidace)
Pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích
Pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce
Údržba a prořez stromů ve Velkém a malém parku, posouzení
využitelnosti parku a stanovení postupu revitalizace na roky
2014-2018 (podle výsledku restitučního sporu)
- Jednání s majiteli „Remízku“ o pravidlech vstupu veřejnosti, o
výstupu informovat veřejnost (web, zpravodaj, rozhlas)
- Revize stávajícího systému údržby a stanovení
novelizovaných zásad pro rok 2013 (počet zaměstnanců OÚ
beze změny), vnitřní směrnice OÚ – příkaz starosty, plán
údržby obce v letním a zimním období, včetně využití
zametacího stroje
- Projekt přípravy zřízení Technických služeb, uzavření smlouvy
obce s TS s.r.o. na údržbu, v prvním pololetí souběh a
přechod zaměstnanců OÚ do TS
-

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

Nový termín a doplňující
informace

- Ověřena dostatečnost sběrného místa pro stávající
potřeby obce, není nutno v 2014 řešit (i s ohledem na
vytíženost v souvislosti s dostavbou ČOV a výstavbou
komunikací),
- novelizace OZV k organizaci odpadů IV/2013 /Ostatní
úkoly se posouvají do roku 2014

Doporučení:
Problematiku odpadového
hospodářství je nutné na roky 201518 řešit novým ZO v návaznosti na
developery a s důrazem na
chystané změny legislativy.

- S ohledem na současnou smlouvu a závazky, které z ní
pro obec plynou řešit výběr svozové firmy řešit až novým
ZO.

Úkoly kromě zřízení sběrného dvora
(odsunuto viz opatření výše) platí
pro rok 2014

- Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze sběrné místo

- S ohledem na změny ve vedení MŠ posunuto na rok 2014
- Kontrola stromů v parku v Nádražní - splněno
- Vrba MŠ - zajištěno odborné ošetření, strom
zachráněn.
- Revize – splněno
- Pravidelná údržba probíhá
- Velký a malý park přesunout na rok 2014 (podle výsledku
restitučního sporu)
- Remízek – úkol trvá

- Podklady a kalkulace pro zřízení Technických služeb
připraveny, projednat v I/2014 a podle výstupu zřídit TS
s.r.o. po rozhodnutí ZO od IV/2014
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Přírodní hřiště – realizace v roce
2014, zahrnout do rozpočtu
Údržba Velkého a malého parku
v roce 2014

Doporučení:
Nové ZO sleduje efektivnost a
soběstačnost TS, rozšiřovat jejich
působnost ve vazbě na rozvoj obce.

Památky,
pohřebnictví

Sportovní a
kulturní
aktivity

Životní prostředí

Školství
(MŠ a ZŠ)

OBLAST

Programem stanovený projekt/úkol
- Odstranění vad rekonstrukce školky (nedodělky, schody,
květinová vana)
- Vedení MŠ – konkurs na ředitelku
- Spolupráce MŠ na podpoře komunitního života sociální péči
(kuchyň) – společný projekt se zřizovatelem
- Zajistit dle školského zákona spádovou ZŠ od školního roku
2014/15
- Spolupráce MŠ s rodiči při komunitním projektu veřejného
hřiště na 56/338
- Studie využitelnosti budovy bývalé ZŠ pro zřízení školy v obci
(první ročníky) a projednání dalšího postupu na ZO do IV/2014
- Ověření obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a
projednání návrhu jeho realizace na ZO v I/2014 včetně
finanční náročnosti a materiálního zajištění (možná část
náplně pro Tech. služby)
- Dořešení vlastnického vztahu k hrázi rybníka (směna za
komunikaci s ČRS), spolupráce obce při čištění rybníka
- Údržba a opatření k provozu Malého a Velkého parku –
příprava a realizace trvalého rázu (závislé na výsledku
restitučního sporu)
- Revize údržby toku potoka v obci (náplň pro Technické služby,
spolupráce s občany)
- Dořešit vlastnické vztahy na hřišti, odkoupení pozemků a
uzavření víceleté smlouvy s OS SKK do června 2013
- Podpora spolků a sdružení formou příspěvků obce
- Využití prostor v MŠ pro volnočasové aktivity občanů
- Spolupráce s farností - využití kostela pro kulturní akce
- Dle projektu využitelnosti budov řešit prostory vhodné pro
sport a kulturu ve spolupráci s OS a výborem pro občanské
záležitosti
- Spolupráce s farností v péči kostel
- Zjistit stav kapacit hrobových míst na pozemku kostela
- Zjištění zájmu občanů o zřízení obecního hřbitova a
posouzení vhodnosti s ohledem na demografický vývoj a
získání podmínek pro jeho případné zřízení

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

- Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ,
- Probíhá jednání o zajištění spádové školy (XI/2013),
výstup projednat na ZO v XII/13
- Veřejné hřiště posunout na rok 2014
- Zpracovaná studie externím poradcem, projednání
záměru využití budovy ZŠ na ZO v XI/2013

- Projekt protipovodňová opatření je vhodné realizovat,
zahájení první akce - příprava přeložky toku potoka za
hřištěm a dořešení vlastnictví mostků v lokalitě u
Rybníka/Realizace 2014-15,
- Směna hráze realizována.
- Údržba parků na rok 2014 plánovat, pokud bude restituční
spor dořešen do konce roku 2013.

Nový termín a doplňující
informace

Realizace komunitního projektu
veřejného hřiště, zahrnout do
rozpočtu 2014
Podle rozhodnutí ZO zajistit další
postup ve věci zřízení ZŠ v obci

Údržbu parků zahrnout do rozpočtu
2014.
Realizace revize toku potoka 201518

- Splněno
- Posunuto na roky 2015- 2018

Doporučení:
Řešit novým ZO na roky 2015-18

- Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy
- Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím dostatečný

Doporučení:
Zřízení obecního hřbitova případně
řešit novým ZO v období 2015-18
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Ostatní
důležité
záležitosti

Podpora
podnikání
v obci

Bezpečnost

Sociální péče a
zdravotnictví

OBLAST

Stav plnění/
Přijatá opatření v rámci revize

Programem stanovený projekt/úkol
- Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro
stravování seniorů
- Podpora péče o seniory
- Právní poradenství seniorům 1 měsíčně
- Projekt využitelnosti budov - vhodnost a poptávka po zřízení
lékařské péče v obci
- DPS: zjistit potřebu a zájem o péči o umístěné občany
s případným přesahem pro ostatní seniory či zdravotně
znevýhodněné + podmínky případných dotací (v případě, že
bude žádoucí DPS zachovat)
- Revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice a posouzení
vhodnosti této spolupráce s nabídkami hasičů z okolních obcí
– zachovat dostupnost a ověřit výši nákladů
- Úprava režimu provozu OP – noční a víkendové služby,
příprava projektu posílení obecní policie od roku 2014,
reorganizace
- Revize a aktualizace krizových plánů obce se zprávou pro ZO
v říjnu 2013
- Adresář služeb a výrobců v obci – do VII/13, zavedení rubriky
webu obce
- Poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře
a subjektům se sídlem v obci.
- Souběžně výběr aktivit vhodných pro náplň práce Technických
služeb obce
- Revize nedodělků z dřívějších developerských projektů a
opatření k nápravě
- Soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – k dořešení
- Hasičská zbrojnice – platnost prodeje, právní dořešení.
- Soudní spory obce s restituenty – záměrem obce je dohoda s
nimi k ukončení sporů
- Dořešení změny č.1 a 2 UP a příprava změny č.3.

- Využití kuchyně posunuto na 2014-2015
- Podpora + právní poradenství splněny
- Ostatní úkoly posunout na 2015-2018

-

Smlouvu s Hasiči posunout na rok 2014
Projekt rozšíření OP na rok 2015
Režim OP upraven a funkční, pokračovat i v roce 2014
Stav krizových plánů projednat na ZO v XI/2013

- Adresář splněn, novelizace na webu obce,
- Pokud není povinné výběrové řízení, oslovovány
místní subjekty, výhodnost vždy ověřována srovnáním
z více nabídek.
- Činnosti vhodné pro Technické služby vytipovány a
zahrnuty do projektu jejich zřízení.
- Zmapováno, rozsah vyžaduje řešení i v roce 2014,
zatím dořešena lokalita Mane/ Zahrnout do úkolů 2014,
pokračovat v řešení problémů
- Spor s IMOS pokračuje – úkol i na 2014
- Restituční spor – dle usnesení XI/2013, zahrnout do 2014
- Odblokováno- dořešeno, probíhá projednávání změny
č. 1, zahrnout do 2014.
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Nový termín a doplňující
informace

Doporučení:
Řešit novým ZO na roky 2015-18

Doporučení:
Rozšíření OP řešit novým ZO na
roky 2015-18
Přepracování a doplnění
krizových plánů do III/2014

Doporučení:
Pro nové ZO připravit přehled
záležitostí k řešení v období 20152018
Důležité – pokud bude smír
s restituenty, plnit závazky obce

