VYHODNOCENÍ STAVU PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PROGRAMU ROZVOJE OBCE
HOVORČOVICE V ROCE 2015
I.

URČENÍ DOKUMENTU
V rámci projednání postupu k aktualizaci obsahu dokumentu Programu rozvoje obce na období do roku 2018 a výhledu do roku 2022 veřejným
zasedáním zastupitelstva obce dne 17.12.2015 bylo rozhodnuto jako první krok provést vyhodnocení úkolů/projektů stanovených revizí
uvedeného dokumentu schváleného jednáním ZO 28.1.2015.
Toto vyhodnocení stavu splnění úkolů/projektů v roce 2015 je určeno pro informaci občanů a veřejnosti a zároveň je výchozím dokumentem spolu
s revizemi stavu plnění v letech 2013 a 2014 pro provedení celkové aktualizace Programu rozvoje obce na roky 2016 – 2022, které bude
provedeno v prvním čtvrtletí roku 2016 a projednáno na jednání zastupitelstvu v březnu 2016.
Z tohoto důvodu a pro přehlednost jsou ve vyhodnocení roku 2015 ponechány výsledky revizí stavu plnění v letech 2013 a 2014 a doporučení pro
aktualizaci Programu na další období.
Do doby schválení aktualizovaného Program rozvoje obce, zůstává původní Program včetně jeho upřesnění z provedených revizí stavu
plnění za roky 2013 a 2014 a dále uvedeného vyhodnocení plnění Plánu na rok 2015 v platnosti v plném rozsahu.

II.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Vyhodnocení stavu plnění v roce 2015 bylo projednáno na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce prosince 2015 a bylo
předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015.

Tento dokument byl schválen usnesením ZO č.12/2015 dne 17.12.2015
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VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ/PROJEKTŮ V ROCE 2015
OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

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

Organizační struktura obce

2015:
Pro řízení a kontrolu činnosti útvarů zavést
organizační plánování v ročním režimu,
s měsíčním upřesňováním v rámci porad
starosty.
- Revize Organizační struktury, posouzení
personální dostatečnosti k plnění programu
rozvoje obce.
2015:
Reorganizace rozmístění majetkové a stavební
správy v prostorech budovy OÚ.

- 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.).
2015:
Přestěhování útvaru úklidu do nových prostor.
Do VIII/2015 připravit projekt zřízení
Technických služeb s.r.o., (obec zřizovatelem a
vlastníkem).

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
Splněno
VI/13,
interní
procesy
nastaveny
dostatečně pro stávající počet obyvatel. Opatření
pro rok 2014 není nutné.
2014 – S ohledem na nárůst úkolů (investiční akce
a dotace) je vhodné od 2015 pro obecní úřad
aplikovat organizační plánování činnosti útvarů OÚ
v ročním a měsíčním režimu.
2015:
leden/ 2015 - Vydán Organizačního plánu úkolů
OÚ na rok 2015 se zahrnutím úkolů z Programu
rozvoje, průběžně plněn obsah org. plánu.
Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy
a nového pracovního místa
2014 – Stavební správa plně funkční, nutno vytvořit
prostorové podmínky k fungování (nárůst potřeb k
uložení agendy a vytvoření podmínek pro jednání s
veřejností)
2015:
únor/2015 - Splněno, Ob. policie přestěhována.
Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků
údržby.
2014
– Vydána směrnice starosty k organizaci údržby a
úklidu obce, aplikována v praxi.
- Projekt zřízení Technických služeb nerealizován
vzhledem k objemu administrativy investičních akcí
realizovaných 2014 z dotací (ČOV, škola) – viz
usnesení ZO v I/2014.
- Připraveny prostory pro Technické služby.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
V rámci revize roku, pokud nastane změna v organizační
struktuře obce či zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel
nad 2800 osob, provést revizi interních procesů OÚ.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Při souběžné realizaci developerských a obecních
stavebních projektů zvážit personální posílení stavební
správy - splněno v roce 2015 od 1.7. zřízení místa
asistenta referenta stavební správy.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Na období 2016 -2018 zohlednit rozhodnutí ZO k zřízení
Technických služeb.
2015 Poznámka - Usnesením ZO rozhodnuto o posunutí
na další období od roku 2018.
Zajistit roční aktualizaci směrnice starosty k údržbě a úklidu
obce včetně případné aplikace úlohy Technických služeb.

2015:
Útvar úklidu přestěhován do nových prostor
v rekonstruované budově „hasičárny“.
Projekt zřízení Technických služeb posunut do
dalšího volebního období.
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a
výběr stálého právního zastoupení obce
2015:
Pokračování dosavadního právního zastoupení
a zvážit řešení zajištění přestupkové komise u
ORP.
- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního
úřadu Hovorčovice (posouzení s ohledem na
rozsah výstavby v obci a potřeb obce k revitalizaci
obecního majetku).
2015:
Rozhodnutí ZO z roku 2014, že pro období 2015
– 2018 nebude problematika řešena.
- Změna organizace výkonu působnosti obecní
policie a posouzení dostatečnosti stávajícího
rozsahu
2015:
Pokračování v dosavadní organizaci působnosti
obecní policie (v měření rychlosti zohlednit data
průjezdnosti vozidel ze studie dopravní
obslužnosti).

- Příprava materiálních podmínek:
a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad
b) prostory pro Technické služby.
- Rozhodnutí o využití stávající budovy OÚ.
2015:
– Oprava střechy stávající budovy OÚ
do VII/2015 Projektová dokumentace a stavební
povolení pro rekonstrukci č.p.1 – nový OÚ,
služebna OP, knihovna společenský sál.
- Příprava finančního zajištění rekonstrukce
č.p.1- dotace a vlastní prostředky.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
Nové právní zastoupení obce od IV/2013 – splněno
2014 – ověřeno, funkční, vzhledem ke kontinuitě
složení zastupitelstva po volbách není nutno na
2015 řešit.
2015:
Právní zastoupení funkční.
Přestupková komise zajištěna na obci.
Ověřeno X/2013 dle Stavebního zákona je možné.
S ohledem na rozsah zákonných podmínek, rozsah
potenciální zástavby a malé území obce není
účelné tento bod nyní řešit/ rozhodnutí ZO XI/13.
2014 / 2015: stav potvrzen, pro potřeby obce a
jejích občanů je stávající stav – stavební úřad
v Líbeznících dostatečný.
Organizace výkonu OP změněna od V/2013,
zařazení nočních + víkendových služeb, od IX/2013
pilotní projekt veřejnoprávní smlouvy s OP
v Tišicích.
Pro rok 2014 zachovat stávající počet strážníků a
organizaci OP
2014/ 2015: Nastavený systém funkční, pro
aktuální potřeby obce jeden strážník dostatečný,
počet obyvatel nedoznal podstatného nárůstu.
Působnost obecní policie potřebná.
Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce
2014 nutná,(platí i pro 2015) zajistit pouze prostory
pro Technické služby s.r.o. Do V/2014, doporučení
ke zvážení změn prostor OÚ v roce 2015.
2014
– na základě rozhodnutí k stavebnímu úřadu a
výhledu zřízení technických služeb rozhodnuto ZO
VII/2014 o rekonstrukci „hasičárny“ na objekt Tech.
služeb a zatím i OP, realizováno včetně napravení
majetkových vztahů k objektu.
- XII/2014 rozhodnuto o přípravě projektu
k rekonstrukci č.p.1
2015:Střecha OÚ opravena v lednu/2015.
Rekonstrukce č.p. 1 z finančních důvodů
pozastaven (investice do školství a komunikací),
provedena soutěž pro projekt rekonstrukce

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Každoročně provést v rámci revize plnění programu
vyhodnocení kvality a právních služeb s přijetím závěru na
další rok.
Plánovat celkovou revizi zajištění právních služeb pro obec
novým zastupitelstvem na začátku roku 2019.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Zřízení Stavebního úřadu znovu posoudit při přípravě
aktualizace Programu rozvoje v roce 2019.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Změnu počtu strážníků posoudit každoročně dle nárůstu
obyvatel, posílení od počtu trvale hlášených 2500
obyvatel.
Zvážit pořízení vlastního radaru.

Doporučení pro aktualizovaný program:
- Zvážit projekt realizace rekonstrukce č.p. 1.
- V rámci projektu rozhodnout o využití stávající budovy OÚ –
pošta, lékařské ordinace, další – podle ankety s občany.
2015 - Poznámka: Na základě finančních možností obce
a dotačních titulů v rámci aktualizace Programu zvážit
období, ve kterém realizovat a využít návrhy z poptávky
na zpracování projektu č.p.1 z ledna 2015.
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

- Samostatný projekt na zpracování a administraci
dotací - organizace výběrového řízení na externí
agenturu.
2015:
Do III/2015 – výběr administrátora na základě
poptávkového řízení vyhlášeného dle usnesení
ZO z XII/2014.

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.
Rekonstrukce částí Nádražní, Veleňské,
Březiněveská –východ, část Březiněveská západ,
Líbeznická u MŠ, Lánská a parkoviště u ní.
(Ulice K remízku – dle smlouvy s developerem)
V rámci této akce dořešeny i záležitosti uvažované
na další období.
2015:
- Realizace rekonstrukcí komunikací: Dlouhá –
východ i západ, U Parku, Střední, U Kostela,
část Třeboradické, Ke Dráze ( z výb. řízení 2014
a již uzavřené smlouvy).
- Parkovací místa v ulici Revoluční v návaznosti
na školu.
- Ulice Třeboradická a Ve Vilkách ve vazbě na
smlouvu s investorem lokality a územním
plánem – přístup do lokality.
- Dopravní opatření na Hlavní a výstavba
zastávek (pokud bude dotace v roce 2015)
-Jednání se SÚS – Kraj k opravě povrchu Hlavní,
a chodníků, stanovení postupu ke kruhovému
objezdu.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
do III/2014
2014 – neřešeno, dotace na ČOV a školu získány
silami obecního úřadu.
XII/2014 rozhodnuto o poptávkovém řízení na
administrátora
2015:
Na základě výsledku poptávkového řízení pro
rok 2015 pokračováno ve spolupráci
s dosavadním administrátorem.
Kompletní komentář v revizi plnění 2013 –
samostatný dokument – v roce 2013 nerealizováno,
výběrové řízení bylo zrušeno – nesplnění podmínek
uchazečů, zorganizováno opakované.
2014
z opakovaného výb. řízení. 2013realizovány:
Březiněveská východ – kompletně
Březiněveská západ – od Hlavní k Souběžné
Lánská a parkoviště u ní a sáňk. kopec
Propojka Lánská a Rozmarná
Části ulic Nádražní a Veleňské
Na základě prvoinstančního rozsudku ve sporu
obec – IMOS Group s.r.o. touto firmou provizorně
opraveny části Nádražní a Veleňské.
2015:
Komunikace realizovány v plánovaném
rozsahu.
Realizováno parkoviště v ulici U Špýcharu a
povrch této komunikace.
Ulice Ve Vilkách, projekt Hlavní a jednání ke
kruhovému objezdu se SUS a povrchu Hlavní
z kapacitních a finančních důvodů posunuto na
další období.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Každé dva roky ověřovat poptávkovým řízením ceny služeb
za administraci dotací a výběrových řízení včetně hodnocení
efektivnosti podaných žádostí stávajícím administrátorem
z poptávkového řízení 2015.
2015 Poznámka: v roce 2016 vypsat poptávkové řízení na
období 2017-2018.

Doporučení pro aktualizovaný program:
 Rozsah rekonstrukcí v jednotlivých letech stanovovat dle
volných fin. prostředků, k tomu rozpočtový výhled
2015 - Poznámka:
řešit nesplněné záležitosti z roku 2015 a příslušně
aktualizovat následující:
 v roce 2016 dořešit parkovací místa u MŠ
 2016 – podle výstupu jednání s SÚS řešení stavu Hlavní
a kruhového objezdu (viz dopr. obslužnost)
 upravit projekt pro Západní a Lánskou – zlevnění
 přehled přístupu vlastníků pozemků – Smlouvy o právu
stavby
 developerské projekty se závazkem bezúplatného
předání komunikací obci
 komunikace budovat bez chodníků a vjezdů, toto
dodatečně po dokončení všech komunikací (předpoklad
od 2019)
 každoročně jarní údržba – výtluky, sjízdnost štěrkových
cest průběžně.
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

Dopravní obslužnost

- Do VIII/ 2013 – příprava projektu opravy povrchů
všech štěrkových komunikací na
asfaltové/zámkové povrchy dle důležitosti pro
obslužnost lokalit v obci k realizaci v roce 2014
(včetně rozhodnutí o výběru dodavatele a zajištění
úvěru).
V projektu zohlednit:
- již zpracované projekty komunikací
- péči Stř. kraje o ulici Hlavní – oprava vozovky
- oprava chodníků
- stanovení pravidel pro druhy povrchů, chodníků,
odvodnění
- stav přípojek (řešit v rámci výstavby povrchů)
- lávku pro pěší z ulice Západní přes teplovod
- propojení ulice Rozmarná a Lánské
- využití skrývky z oprav pro tzv. sáňkovací kopec
v lokalitě Lánská
- posouzení možné participace občanů na
financování slepých částí ulic.
- 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).
2015
- V souvislosti s ZŠ - realizovat opatření
k zvýšení bezpečnosti přechodů a zastávek MHD
na Hlavní, při respektování výstupů studie.
(viz oddíl Komunikace)
-Do V/2015 dokončit jednání na MD ČR k sjezdu
Třeboradice.
-V rámci změny č. 3 ÚP vyjasnit stav VRT v obci.
- Ve vazbě na docházku žáků do Líbeznice –
revize spojů MHD

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
Zkušenosti a poznatky z revize 2013 využity pro
korekci postupů k rekonstrukcím komunikací v obci
na další období:
2014

Podklady pro aktualizaci Programu

- Výběr zpracovatele projektové dokumentace
rekonstrukce všech komunikací v obci a zajištění
stavebního povolení – V/2014, projekty k dispozici, doběh
procesu stav. povolení.
- III/2014 – v rozpočtovém výhledu ZO rozhodlo, že
financování bude jen z vl. zdrojů (bez úvěrů a bez podílu
občanů) realizace po částech, aby nebyla narušena
dopravní obslužnost v obci a dále:
a) rekonstrukce přednostně komunikací s pozemky ve
vlastnictví obce, ostatní dle dořešení podmínek vlastnictví
z občanského zákoníku
b) V/2014 – výběrové řízení na rekonstrukci, ta bude
s ohledem na stavební povolení realizována od III/2015
c) realizace rekonstrukcí bez přípojek, zajištění stavebních
uzávěr na dobu záruky
d) realizace bez chodníků a vjezdů

2015: Projektová dokumentace k opravě
komunikací respektovala uvedené zásady.
Zajištěna poptávka dodavatele ke zpracování
projektu, výstup v 1. čtvrt. 2014
2014
- Výstup projednán v ZO V/2014, projekt k dispozici
u stavební správy OÚ, stanoveno, že obsah musí
být vždy zohledňován v plánovacích smlouvách
s investory a případných změnách úz. plánu a
dopravních opatření v obci.
- XI/2014 Zahájeno jednání na MD ČR k vlivu
sjezdu z Pražského okruhu u Třeboradic.
- XII/2014 poznatky ze studie uplatněny
v připomínkách obce k Územně analytickým
podkladům – zpracovávaných ORP Brandýs pro
zásady rozvoje Stř. kraje – vliv VRT, sjezdu u
Třeboradic, kapacita průjezdnosti, cyklostezky.
- Respektovat obsah studie při řešení dopravy
v obci (semafory, jednosměrky, opatření
k bezpečnosti na Hlavní).
2015: Plánované úkoly splněny – výstup viz
Doporučení pro aktual. programu.

Doporučení pro aktualizovaný program:
- Příprava dopravních opatření v obci k zajištění průjezdnosti
a nájezdu na Hlavní (vazba na projekt bezpečnosti Hlavní) a
nárůst dopravy přes obec
- Roční revize dostatečnosti spojů MHD a vlak - Praha a
Líbeznice – vazba na školní docházku
- V dalším horizontu – možnosti dalšího napojení obce na
komunikační systém ( obchvat, napojení přes Sluhy, Veleň,
Bořanovice)
2015 – Poznámka:
Do II/2015 dokončení osazení osvětlení nového
přechodu Hlavní u ulice U studánky
Výstupy z jednání k sjezdu u Třeboradic uplatnit
v rámci připomínek obce k Zásadám rozvoje
středočeského kraje – 2017
Proces změny ÚP č. 3 prioritní úkol roku 2016,
stávající stav ochrany VRT brání realizaci
Dostatečnost spojů udržena přes změnu PID
(HolešovicexLádví)
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

Infrastruktura

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.
2015
Do II/ 2014 výstup stavebního výboru
k řešení balastních vod a následná opatření
v praxi.
Zahájení tvorby finanční rezervy na opravy
kanalizace – ve výši XXX % hodnoty
kanalizace obce NUTNÉ !!!
Revize stavu poklopů na Hlavní a výběr
nutnosti opravy a zajištění.
Do II/2015 Pasportizace kanalizace
v majetku obce.
Do V/2015 dořešení převzetí částí
kanalizace od Developerů z let minulých
(lokality Ve Vilkách, Investor p. Vyhnálek a
spol., Ekospol). NUTNÉ ve vazbě na nového
provozovatele ČOV a infrastruktury, předání
novému provozovateli z výběrového řízení.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod
vyřeší částečně 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.
Návrh opatření na rok 2014:
Pro stávající zástavbu je nutné v rámci rozpočtů 2014 a
2015 počítat s prostředky na revize a opravy stávajících
PS (přečerpávacích stanic).
Pro rok 2014 plánovat prostředky pro dešťovou kanalizaci
v severní části obce a kanalizaci – vše ve vazbě na
developerské projekty.
2014
Zahájeno přezkoumání možností řešení balastních
vod stavebním výborem.
Jednání s developery Radotín Development a Central
Group v rámci jejich záměrů k výstavbě severní větve –
vyjasněna stanoviska obce – zajistit dle ÚP, projekty
nadále v jednání , proto neřešeny fin. prostředky na
dešťovou kanalizaci.
Opravy další části poklopů na Hlavní zajištěny.
Finanční rezerva na opravy kanalizace v roce 2014
netvořena.
Průběžné provozní opravy kanalizace zajistil
provozovatel VaK Zápy – dle smlouvy.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Každoročně tvořit rezervy na opravu kanalizace
2016 stanovit odborně výši fondu oprav
2021 – rozhodnutí k provozování kanalizace (vazba na
udržitelnost dotace ČOV- viz dále).
2015 Poznámka:
Zahrnout v dalším období postup k řešení balastních
vod a termín realizace.
Zahájit od 2016 tvorbu rezerv na údržbu kanalizace
ve výši 300 000,-/rok.
Pokračovat v řešení převzetí lokalit od developerů,
kteří realizovali své projekty před rokem 2005, na
základě zkušeností z jednání 2015 konzultovat
postup s právním zastoupením obce k dosažení
plnění závazků.
Každoroční aktualizace pasportizace kanalizace.

2015:
U balastních vod analyzováno řešení – zápis
Výboru pro výstavbu IV/2015, z finančních
důvodů odsunuto (s novou ČOV není
akutní).
Havarijní poklopy na Hlavní opraveny.
Pasportizace kanalizace zajištěna.
Lokality Developerů nedořešeny.
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Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

OBLAST

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.
2015
- I/2015 vyhlášení výběrového řízení na
nového provozovatele ČOV a kanalizace.
- V/2015 převzetí díla a kolaudace rozšířené
ČOV ke zkušebnímu provozu, uzavření
smlouvy s vybraným novým
provozovatelem.
- V/2015 – Závěrečné vyúčtování dotace SFŽP.
- Monitorovací zpráva k udržitelnosti
dotačního titulu ČOV.
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.

2015:
-

-

-

-

Do II/2015 – provést revizi prostor obce o stavu
dostatečného osazení VO s definicí potřeby
doplnění v roce 2015.
Podle rozsahu revize zajistit doplnění na
objednávku nebo poptávkovým řízením.
Provést dle pasportizace VO v obci označení
jednotlivých svítidel k rychlejší identifikaci závad
(využití podkladů z roku 2010).
Ověření stavu životnosti a předpokládaného času
nutné obměny VO v lokalitách Central Group a
ulici Západní včetně nacenění.
Dokončení převzetí VO od investorů ze smluv před
rokem 2010 (p. Vyhnálek, p. Mašek).

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- 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
- VŘ na provozovatele v roce 2014 ve vazbě na rozšíření
ČOV.
2014
- Provedeno výb. řízení na zhotovitele rozšíření ČOV na
2 600 EO a stavební přípravu na plný výkon, stavba
zahájena v IX/2014.
- IX/2014 Přidělena dotace SFŽP/EÚ k financování akce.
- IX/2014 Smluvní opatření s VaK Zápy k ukončení jejích
služeb při náběhu ČOV na zkušební provoz.
- X/2014 Příprava výběrového řízení na nového
provozovatele ČOV a kanalizace v obci – podmínka
dotace. Dle podmínek dotace nelze obcí provozovat
přímo po dobu nejméně 5 let.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Průběžné hodnocení stavu provozu ČOV a plnění
povinností provozovatele (dle podmínky dotace a
smlouvy s vybraným provozovatelem).
Roční monitorovací zprávy.
2019 – Rozhodnutí, zda bude ČOV po skončení období
určeného dotací provozovat ČOV sama, nebo provede
nové výběrové řízení.

2015: Plánované úkoly splněny v plném
rozsahu.
- Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno.
- Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního
povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, realizováno
do konce roku 2013.
- Smlouva nebyla řešena/Posunuto na rok 2014.
- Semafor zamítnutý PČR, 40 km/h v obci považováno za
dostatečné.
2014
- zřízení nového VO v části ulice K remízku na základě
veřejného poptávkového řízení
- doplnění svítidel v některých částích ulic
- zprovoznění výstražného označení přechodu u zastávek
- zřízení odběrného místa pro akce ve Velkém parku
(Palouku)
- průběžné opravy VO dle hlášení poruch občany
- rekonstrukce osvětlení kostela.

2015:
- Dle revize dostatečnosti VO je nutné VO
v dalších letech doplnit/ nebylo řešeno
z finančních a kapacitních důvodů.
- Zajištěna funkčnost osvětlení a nastaven
systém identifikace svítidel VO(označeno štítky).

Doporučení pro aktualizovaný program:
2016 – Provedení výběrového řízení na dodavatele údržby
VO pro další období.
Poptávková řízení pro velké opravy a instalace doplnění
VO.
Dle výstupu ověření životnosti VO ve vybraných
lokalitách plánovat obnovu.
Zvážení projektu výběrového řízení na celkovou obměnu
VO za úsporné (dotace, kalkulace, záruky) – realizace po
roce 2018 dle rozhodnutí nového ZO.
2015 Poznámka:
- V rámci převzetí infrastruktury od developerů přebírat i
VO.
- Plánovat obměnu svítidel v lokalitě Central Group –
nejpozději do roku 2020 (dle výstupu ověření stavu).
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

Zřízení obecního rozhlasu
- Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve
všech částech obce a ústředny.
- Likvidace zbytků původního rozhlasu.
2015
- Zajištění běžné údržby rozhlasu.
- Vyřazení staré rozhlasové ústředny z majetku
obce.
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.
2015
- Do II/2015 ověřit u Vodáren Kladno posílení
zásobování obce po vybudování přivaděče
v majetku investora, další postup obce podle
oficiálního stanoviska Vodáren, zároveň zjistit
rezervu kapacity pro další výstavbu v obci bez
tohoto přivaděče.
Projednat na ZO v III/2015 a dle toho stanovisko
obce k další výstavbě v obci (důsledně
vyžadovat vyjádření Vodáren).
- Jednání s developery nelimitovat vlastnictvím
přivaděče, obcí požadovat plnění dříve
dohodnutých závazků developerů a splnění
požadavků územního plánu.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015

- Splněno, rozhlas funkční od IX/13/, v roce 2014
uhrazen doplatek díla
2014
- Doplnění rozhlasu pro severní část obce
(Agátová).
- Zajištění náhradního zdroje pro funkčnost
rozhlasu při výpadku el. proudu – potřeby
krizového řízení.
2015:
Úkoly splněny.
- Posouzeno v rámci přípravy projektu developera,
další výstavba v obci není možná bez nového
řadu pro severní lokalitu – viz ÚP obce.
- Vodovodní přivaděč v kú Libeznice pro obec
Hovorčovice vybudován – investor Central Group.
2014
Dle jednání s ním a jeho nabídky předá vodovod
obci až bude s ním uzavřena plánovací smlouva
k jeho záměru (uvedené je vazbě i na plánovací
smlouvu s Radotín Development).
2015:
Dle jednání s vodárnami VKM zásobování
dostatečné, je připraveno i jiné řešení posílení
zásobování nad rámec přivaděče z Líbeznic. Ten
je nadále v majetku Central Group , obec
nelimitována existencí přivaděče v jednání
s developery pro severní lokalitu v obci.

Podklady pro aktualizaci Programu

Doporučení pro aktualizovaný program:
- plánovat fin. prostředky k výměně napájecích zdrojů /od
roku 2017
- ve vazbě na výstavbu v nových lokalitách plánovat realizaci
doplnění rozhlasu v nich.

Doporučení pro aktualizovaný program:
2016 – Revize stavu zásobování vodou v souvislosti se
stavem realizace developerských projektů v severní
lokalitě obce a rozhodnutí pro další období po jednání
s Vodárnami, včetně případné stavební uzávěry v obci
do dořešení dostatečnosti zásobování vodou.
2015 – Stavební uzávěra není nutná, je nezbytné
sledovat stav zásobování vodou v rámci plánovacích
smluv pro novou výstavbu (zejména severní lokalita –
předání přivaděče obci – podmínkou).
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

Rozvojové lokality (Developerské projekty)

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

- 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).
2015
- Do II/2015 ve spolupráci s výborem pro výstavbu ZO
posoudit poslední nabídku CG z XII/2014, a pokračovat
a dle výstupu pokračovat jednání.
- Po splnění základních podmínek obce definovaných
na jednání XI/2014 k záměru Radotín Development a
jejich předložení developerem, ZO ve spolupráci
s Výborem pro výstavbu stanoví další postup ve věci.
- Případnou realizaci projektů časově harmonizovat
v plánovacích smlouvách aby nebyly zhoršeny
podmínky v obci.
- U obou projektů je předpokládána v návaznosti na
předchozí jednání finanční participace obce
k budování infrastruktury v severní lokalitě obce –
nutno zohlednit v rozpočtech hospodaření obce.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- Dle vyjádření Pražské plynárenské distribuce,
vždy musí řešit developer/investor, předběžně
distribuční vedení pro rozvojové záměry v obci
jsou dostatečné.
2014/2015 závěr ZO v rámci revize Programu:
Zásobování plynem pro nové lokality řešit jen
regulačním plánem a plánovací smlouvou na
náklady investorů.
- 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
Závěr z roku 2013: Nové ZO v rámci revize plnění
v roce 2014 ověří stav developerských záměrů a
rozplánuje případně na roky 2015-2018.
2014
průběžná jednání s developery, ti průběžně
neadekvátně reagovali na požadavky obce
k respektování podmínek územního plánu a
postupů k plánovací smlouvě, proto nadále
probíhali jednání.
2015:
Oběma developerům vyjasněn požadavek obce
pro jejich lokality.
Musí být splněny požadavky na veřejně
prospěšné stavby v severní lokalitě, které musí
zbudovat, z uvedených důvodů zatím akce
nerealizovány, developeři, hledají řešení.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Otázky plynofikace nových lokalit posuzovat obcí v rámci
jednání o plánovací smlouvě a regulačních plech s investory.
2015 Poznámka: Obec rozvoj plynofikace na své náklady
řešit nebude.
Doporučení pro aktualizovaný program:
Revizí 2016 podle stavu jednání s developery časově
harmonizovat projekty na 2016 – 2019 a další období vždy
ve vazbě na život obce a rozpočty.
2015 Poznámka:
Pokračovat v jednání developerů, kteří mají záměry
stavět v severní lokalitě obce – trvat na splnění
požadavků územního plánu.
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

- 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.
- V rámci revize využitelnosti budov z majetku obce
vytipovat vhodné pro podnikání v obci.
2015
V rámci projektu zřízení Technických služeb
zohlednit stav podnikatelských subjektů v obci
vhodných pro kooperaci a obory, které zatím
zajišťovány nejsou.
Aktualizovat adresář služeb a výrobců na webu
obce.
Do VI/2015 ve Výboru pro výstavbu a komisi pro
sociální otázky a zájmové otázky, projednat stav
podnikatelského prostředí v obci s doporučením
obci, které předměty podnikání je vhodné v obci
v dalších letech podporovat pro potřeby občanů.
- Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a
stanovení rozsahu nezbytné údržby.
- Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku
obce včetně finančních kalkulací, možností

Rekon
strukc
ea
výstav
ba
budov
ve
vlastni
ctví
obce

Podpora podnikání v obci

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.
2015
Projednat a schválit Zásady pro výstavbu
v rozvojových lokalitách, vyjmuti individuální
stavebníci.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- 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.
2014
Jsou připraveny Zásady pro výstavbu, z důvodu
nedodání některých podkladů obcí nebylo možno
projednat v ZO, dořešit v 1 Q 2015.
2015:
Zásady pro výstavbu v rozvojových lokalitách
schváleny a platné od VI/2015.
- 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.
2014
Pokračováno dle stanovených zásad,- kladná
stanoviska obce k provozu potravin Katka, stánek
zmrzliny na Hlavní, parkoviště pro veterinární
ordinaci.
Využitelnost prostor pro podnikání s ohledem na
velké projekty (ČOV, škola, komunikace zatím
neřešeny), zajištěna údržba.
Na základě zkušeností obcí v dalším období
podporovat projekty podnikatelů rozšiřující služby
občanům, případně podmínky zaměstnanosti, nebo
mající sídlo v obci, případně bydliště majitelů v obci.
Promítnutí těchto skutečností do OZV o poplatcích a
podmínek hlášení rozhlasu.
2015: Aktualizován adresář, ostatní – viz
Poznámka v doporučení pro aktualizaci v dalším
období.
Všechny objekty je vhodné zachovat k využití
v dalším období, žádný neprodávat, o účelu využití
rozhodovat 2015-2018.
ZO 11/2013 rozhodlo o využití budovy školy na

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Veškeré stavební záměry investorů v obci kromě
standardních indiv. záměrů posuzovat stavebním výborem.
2015 Poznámka: kromě požadavků ÚP trvat na dodržení
schválených zásad pro výstavbu v rozvojových
lokalitách (typy vozovek, VO atd.).

Doporučení pro aktualizovaný program:
- Průběžně ročně aktualizovat adresář.
- V souvislosti se záměry a realizaci využitelnosti budov
v majetku obce, vždy zohledňovat zásady – viz závěr 2014 a
výstup z jednání výboru z roku 2015.
– V rámci projektu č.p.1 posoudit další využitelnost objektu
OÚ a volných prostor v rekonstruované m č.p.1.
2015 Poznámka:
- V rámci aktualizace programu problematiku č.p. 1
posoudit opakovaně dle aktuálního stavu.
- V rámci projektu zřízení Technických služeb v roce
2019 zohlednit stav podnikatelských subjektů v obci
vhodných pro kooperaci a obory, které v té době
nebudou zajišťovány.
- Plánovat posouzení podporovaných podnikatelských
oborů v obci na rok 2016.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Do III/2016 zpracování harmonogramu využití všech budov
v majetku obce se stanovením účelu, termínů realizace a
zároveň zapracování dalších potřebných objektů ( např.
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Odpadové hospodářství

OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
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.
2015: Kolaudace školy a údržba majetku
- 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
2015
- Do III/2015 projednat aktualizaci OZV
k odpadům a vytvořit podmínky v obci pro sběr
bio odpadů a kovů.
- Od IV/2015 provoz sběrného místa dle
novelizované OZV.
- Kompletní příprava podkladového materiálu

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
znovuzřízení školy v obci.
Ostatní prostory/ 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.
2014
- Výstavba budovy školy
- zprovoznění místností v budově ve statku – využití
pro knihovnu a zájmové aktivity (Občanské spolky)
2015: úkoly splněny.

- 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
- S ohledem na současnou smlouvu a závazky,
které z ní pro obec plynou řešit výběr svozové
firmy řešit až novým ZO.
- Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze
sběrné místo
2014
- ověřena OZV k odpadům, poplatky nezvýšeny
- získány podklady k možnostem zřízení sběrného
dvora v obci
- na základě změny zákona o odpadech nutno do
III/2015 novelizovat OZV o problematiku bio odpadů
a kovů

Podklady pro aktualizaci Programu
sportovní hala/ tělocvična) a požadavků na objekty občanské
vybavenosti pro developerské projekty.
Do IX/2016 projednání v ZO a vydání ve formě přílohy
Programu.
2017 – dle demografického vývoje v obci zahájit přípravu
výstavbu druhého stupně ZŠ – samostatným projektem.
Od 2017 a další období plnit úkoly z Harmonogramu.
2015 Poznámka:
Výše uvedené postupy revidovat v souvislosti
s výstavbou druhého stupně ZŠ. V roce 2016.
Doporučení pro aktualizovaný program:
- 2016 – výběrová řízení na dodavatele svozu odpadů –
ověření cen trhu
- Výstavba sběrových míst v nových lokalitách v péči
developerů
- Úpravy prostor sběrových míst ve stávající zástavbě
- Od 2016 realizace rozhodnutí ZO z XI/2015 k sběr. dvoru.
- Roční ověřování poplatku občanů za svoz pro OZV.
2015 Poznámka:
Podklady pro zřízení sběrného dvora a možných
dotačních titulů v aktualizovaném programu plánovat dle
reálných kapacit obecního úřadu a nárůstu obyvatel –
zvážit posunutí na další období po roce 2018.

2015:
Vydána nová OZV řešící i sběr kovů a
bioodpadů,
obec
splnila
požadavky
novelizovaného zákona o odpadech.
K zlepšení podmínek svozu bioodpadů v obci
získáno z dotace svozové vozidlo.
Kompletní příprava zřízení sběrného dvora
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
pro zřízení sběrného dvora ( obec/ sdružení
obcí), organizaci míst pro tříděný odpad - výstup
pro jednání ZO v XI/2015 k rozhodnutí na další
období, včetně podílu technických služeb
(provoz dvora)
- Do VIII/2015 – ověření dotačních titulů pro
odpadové hospodářství – výstupy do
podkladového materiálu pro ZO

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,

Veřejná prostranství

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).
2015
- Rekultivace sáňkovacího kopce – zatravnění,
osázení.
- Spolupráce s MŠ při realizaci přestavby školní
zahrady.
- Údržba prostranství – viz oddíl Údržba obce
- Vyklizovací žaloba – část malého parku, podle
výsledku sporu zajištění rekultivace zbytku

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
posunuto z finančních a kapacitních důvodů na
další období a to i v souvislosti s rozhodnutím
k Technickým službám.

- 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
2014
- Pozemek 53/338 – vytvořen sáňkovací kopec, MŠ
řeší své záměry realizací zahrady.
- Úklid pozemku u hřiště na základě dohody
s restituenty.
- Kompletní revitalizace Velkého parku a části
malého.
Likvidace bildbordů.
- Vyčištění a údržba koryta potoka.

Podklady pro aktualizaci Programu

Doporučení pro aktualizovaný program:
- průběžně údržba veřejných prostranství – viz údržba obce –
směrnice starosty (. náplň Technických služeb, včetně
údržby dětských hřišť, stromů, potok).
- stav záborů veřejných prostranství (působnost OZV místní
poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje).
- Likvidace stávajícího systému živelné reklamy a směrovek
a nahrazení kulturním jednotným systémem reklamy na obci
vymezených místech, včetně systému informačních tabulí.
- Podle výsledku realizace dohod s restituenty vytvoření
zázemí ve Velkém parku pro akce (WC, altán).
2015 Poznámka:
Zahrnout na rok 2016 a 2017 dořešení péče o sáňkovací
kopec a vyklizenou část malého parku.
Každoročně plánovat proces kontroly záborů na
veřejných prostorách a neoprávněné výsadby zeleně na
obecních pozemcích.

2015:
Sáňkovací kopec – provizorní údržba, nabídka
na rekultivaci bude projedná v roce 2016
Část malého parku( u domku) prostřednictvím
vyklizovací žaloby vyklizena, v roce 2016
zpřístupnění veřejnosti
Neoprávněné zábory veřejného prostranství
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OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015

Údržba a úklid obce

malého parku.
- Zajištění důsledné kontroly stavu záborů
veřejných prostranství (působnost OZV místní
poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje)

- 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
2015
Viz opatření pro údržbu obce uvedená v oblasti
Organizační struktura obce.
- Údržbu provádět v rozsahu a způsobem
stanoveným ve směrnici starosty
XI/2015 pro ZO příprava rozhodnutí pro 2016
jakým způsobem nahradit stávající multikáru
(životnost).

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
průběžně řešeny, úkol splněn

Podklady pro aktualizaci Programu

Zahrada MŠ posunuta na rok 2016

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.
2014
- Viz vyhodnocení stavu a opatření v oblasti
Organizační struktura obce
- Úklidová četa od XI/2014 posílena o jednoho
pracovníka
- doplnění výbavy – sněhová fréze a zahradní
traktor.
2015
Úkoly plněny, u staré multikáry ověřena další
životnost a na základě toho zajištěna technická
prohlídka, bude využívána nadále.

Doporučení pro aktualizovaný program:
- V případě zřízení Technických služeb, přenos odpovědností
za údržbu a úklid na ně a to na základě smlouvy.
- ZO sledovat v souladu se Zákonem o obcích efektivnost a
soběstačnost TS.
- Rozšiřovat jejich působnost Technických služeb ve vazbě
na rozvoj obce a možné oblasti jejich využití uvedená v tomto
Programu.
2015 Poznámka: Výše uvedené posunout do období
2019 – 2022/ rozhodnutí ZO k TS.
Využití staré multikáry posoudit v roce 2017 – do října,
s dobou konce platnosti jejího OTP.
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Životní prostředí

Školství
(MŠ a ZŠ)

OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
- 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.
2015
- Budova škola – viz oblast rekonstrukce budov.
- Do VII/2015- zajištění administrace provozu ZŠ
dle školského zákona (činnosti uvedené ve
zřizovatel. listině) a zahájení provozu.
- Do rozpočtu obce zahrnout provoz ZŠ.
- Řešit dětského hřiště využívané v MŠ(zrušení
v návaznosti na zahradu).
- 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).
2015
- Součinnost obce s ČRS pokud bude zahájeno
čištění rybníka.
- Zjištění podmínek dotačních titulů pro
protipovodňová opatření.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ.,
- Spádovou školu nelze zajistit, okolní obce i Praha
odmítá, výstup projednat na ZO v XII/13.
- Veřejné hřiště MŠ posunout na rok 2014.
- Rozhodnutí ZO ve věci zřízení ZŠ v obci.
2014
- VII/2014 projektová dokumentace a stavební
povolení na stavbu ZŠ a zřízení (ZŠ+MŠ jeden
subjekt.
- Získání dotace MF a zahájení stavby ZŠ.
- Reklamace vad budovy MŠ.
-Pro 2014 – 15 docházka zajištěna jednáním OÚ.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
- Ověřování kapacit ZŠ a MŠ a kvalita výuky.
- Plnění povinností zřizovatele a zajištění celkové školní
docházky od roku 2019, 2017 zahájit přípravu výstavby pro
druhý stupeň a příslušnou administrativu.
2015 Poznámka: v aktualizovaném programu
rozplánovat proces dostavby ZŠ o II. stupeň.
Plánovat zřízení dětského hřiště v západní části obci
(za zrušené u MŠ pro veřejnost).

2015:
Úkoly k zahájení provozu 1. -5. ročníku ZŠ
splněny.
X/2015 rozhodnuto o výstavbě druhé stupně ZŠ,
proveden výběr architektonického návrhu.

- 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.
2014
- Realizace opatření – viz oblast veřejná
prostranství.
- V rámci rekonstrukce hřiště oprava výpustného
potrubí z rybníka.

Doporučení pro aktualizovaný program:
2016 – Dle výstupu o podmínkách dotačních titulů plánovat
pro celé období postupnou realizaci ze studie
protipovodňových opatření s prioritou na území obce.
Průběžná údržba toku potoka.
2015 Poznámka:
Dle kapacitních a finančních možností obce plánovat
využití dotací zejména pro stavby na toku potoka.

2015:
Součinnost obce s ČRS při čištění rybníka
zajištěna, v době čištění zajištěna obcí údržba
koryta potoka pod rybníkem.
Podmínky dotací zjištěny.
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Památky,
pohřebnictví

Sportovní a kulturní aktivity
a život komunity

OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
- 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.

2015
Do II/2015 rozhodnout o výši příspěvků
zájmovým a promítnout do rozpočtu.
Do VI/2015 uzavření dodatku s SKK (po
zveřejnění záměru) na pronájem nově získaných
pozemků v areálu hřiště.
Do VII/2015 v rámci přípravy chodu ZŠ připravit
projekt využití školní jídelny a knihovny pro
kulturní aktivity v obci a činnost komise pro
sociální otázky a zájmové aktivity (vyžití pro
seniory).
- 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.
2015
Zajistit jednání k možnosti odkupu pozemků
k zřízení hřbitova.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
Vše plánované splněno
V roce 2013 nebyly řešeny prostory pro činnost
spolků mimo SKK (tam smlouva k areálu na 15 let a
participace obce na vybudování nového povrchu
hrací plochy a automatické závlahy.
2014
- příspěvek SKK na rekonstrukci kabin – realizováno
- vykoupeny poslední pozemky v areálu SKK –
vytvořeny podmínky pro další sportoviště
- ostatní plněno jako v roce 2013
- zřízeny prostory ve statku a na základě smluv
užívány novým skautským oddílem a spolkem Felix
Liberi
- zajištěno přestěhování knihovny a její fungování
v náhr. prostorech.
2015:
Plánované úkoly splněny, poskytování
příspěvků dle novelizace zákona o rozpočtových
pravidlech zajištěno.
- Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy
- Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím
dostatečný, občané mají zájem i samostatný
hřbitov
2014
- poskytnuty příspěvky pro opravu oken v kostele
- údržba pozemků obce v okolí kostela,
- slavnostní osvětlení kostela
2015:
Jednání posunuto na rok 2017

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
- Roční poskytování příspěvků zájmovým subjektům.
- Zavést roční koordinační schůzky představitelů subjektů
v obci ke koordinaci akcí v průběhu roku.
- Zapojit ZS a pokračovat MŠ v působnosti k volnočasovým
aktivitám.
- Spolupráce s farností pro využití kostela ke kulturním
akcím.
- Příprava projektu společ. prostor v rekonstruovaném č.p1.
- Pro období 2020 a dál řešit možné využití budov ve statku.
- Úloha komise pro sociální otázky a zájmové aktivity a
výstupy její činnosti, zejména pro oblast začlenění občanů
z nových lokalit.
2015 Poznámka: příslušně v rámci aktualizace programu
upravit v důsledku existence ZŠ a jejího rozšíření.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Spolupráce s farností v péči o kostel a jeho okolí, využívání
prostor kostela k vybraným akcím obce
Podle jednání k pozemkům zřízení obecního hřbitova
připravit na období po roce 2020, Pokud nebudou uvažované
pozemky k dispozici, najít náhradní do konce roku 2018
2015 Poznámka: Posunout řešení obecního hřbitova na
další období, stávající kapacita hrobových míst u kostela
zatím dostatečná.
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Bezpečnost

Sociální péče a zdravotnictví

OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
- 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).
2015
Od III/2015 zajistit právní poradnu pro seniory
Akce dle výstupu jednání komise pro sociální
otázky a zájmové aktivity.
Od IX/2015 – možnosti stravování seniorů ve
výdejně ZŠ.
- 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.
2015
- Pokračování smlouvy s SDH Ďáblice.
- Působnost obecní policie – viz oblast
organizační struktura.
- Krizové řízení – pravidelné roční školení
zastupitelů a pracovníků OÚ a provedení dílčího
nácviku.

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- Využití kuchyně MŠ posunuto na 2014-2015
- Podpora + právní poradenství splněny
- Ostatní úkoly posunout na 2015-2018
2014
- V druhé polovině roku nezajištěna právní
poradna(zdraví externího právníka).
- Smlouva se sociál. odborem ORP k rozvozu
stravy osamělým seniorům.
- Stravování seniorů posunuto na rok 2015
v souvislosti se ZŠ, kde je uvažováno.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
- Průběžně akce jako v roce 2015
- Do roku 2018 Projekt využitelnosti DPS v dalším období pro
péči o seniory s praktickými výstupy projektu od roku 2020
- V návaznosti na projekt č.p.1 usměrnit občanskou
vybavenost s ohledem na seniory, např. lékař v místě.
2015 Poznámka: Dle stavu v obci tuto oblast znovu
posoudit ve vazbě na aktivity SDO Mratínský potok
v péči o seniory v regionu.

2015:
Právní poradna pro nízký zájem seniorů zatím
odsunuta
Pro zájemce z řad seniorů možnost odběru do
přinesených nádob ve školní výdejně.
- 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 XII/2013.
2014
- Rozhodnuto o pokračování využití SDH Ďáblice
pro PO v obci.
- Zpracovány Nové krizové plány obce, schváleny
v ZO V/2014.

Doporučení pro aktualizovaný program:
Činnost Obecní policie plánovat dle zásad uvedených
v oblasti Organizační struktura obce, zvážit případné posílení
pro kontrolu.
Průběžně obdobné úkoly jako v roce 2015.
Při realizaci nových lokalit zajistit vždy aktualizaci Krizových
plánů.

2015: plánované úkoly splněny.
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Ostatní důležité záležitosti

OBLAST

Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje
na roky 2013, 2014 a na rok 2015
- 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
2015
- Stanovit postup a realizovat jej k realizaci
závazků developerů p. Vyhnálek, p. Chalupa
(po Ekospolu), p. Mašek, předání
infrastruktury obci z jejich lokalit.
- Soudní spor – IMOS – Nádražní – odvolání
IMOS.
- Soudní spor – Mgr. Stehlík k pozemkům
komunikací Družstevní a Střední.
-Soudní spor Jungwirtová a Hájková k části
pozemku malého parku.
- Změna č. 3 územního plánu a po jejím
schválení v ZO zahájit plnění obsahu dohod
s restituenty (dle samost.ného harmonogramuje zpracován).

Stav plnění:
Informace o výstupu revize 2013/
Revize 2014 a přijaté opatření/ Vyhodnocení
plnění v roce 2015
- 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.
2014
- Dořešena změna ÚP č. 1 – vyhlášena XI/2015.
- Jednání s p. Vyhnálkem k lokalitám, které
realizoval, je nutno 2015 dokončit, tak aby lokality
obci předal.
- Uzavřena dohoda s restituenty k nápravě vztahů.
- Dořešeny majetkové vztahy obce k hasičské
zbrojnici.
- Rozsudek v prvoinstančním soudu ve sporu obce
s IMOS – propady kanalizace – ve prospěch
obce.
2015:
Soudní spor Jungwirtová/Hájková dořešeno,
ostatní nadále pokračuje.

Podklady pro aktualizaci Programu
Doporučení pro aktualizovaný program:
Příslušně pokračovat v záležitostech z roku 2015, pokud
nebudou dořešeny.
Resty po investorech dořešit nejpozději do konce roku 2016,
případně i cestou soudních sporů.
2018 - Pro nové ZO připravit přehled otevřených záležitostí
k řešení v období 2018-2022- pokud budou.
2015 Poznámka: nutno aktualizovat postupy pro dosud
nedořešené záležitosti.
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