PROGRAM
ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE NA ROKY 2016 – 2018 A VÝHLED JEJÍHO ROZVOJE DO ROKU 2022

(VYHODNOCENÍ STAVU PLNĚNÍ V ROCE 2018)
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento program rozvoje obce navazuje na předchozí Program rozvoje na roky 2013-2014 a výhled do roku 2018, který byl schválen usnesením ZO
č.4/2013 dne 26.3. 2013.
Je tak kontinuálním dokumentem, kterým je základě zkušeností orgánů obce z let 2013-2015 původní rozsah Programu aktualizován na pro další
období.
V aktualizaci jsou zohledněny zejména faktory času v souvislosti s personálními kapacitami orgánů obce a finančními možnostmi obce, vše
v souvislosti s nastavenými prioritami Zastupitelstva obce pro volební období 2015-2018 a také návrhem programových priorit pro další období do
roku 2022.

II.

STRUKTURA PROGRAMU
Program rozvoje je nadále ústředním plánovacím dokumentem obce.
Ucelený komentář k vymezení obsahu Programu je uveden v textové části původního Programu schváleného 26.3. 2013, včetně bližších
informací k jednotlivým projektům/úkolům a přehledu hlavních dokumentů, které je nutné při realizaci Programu zohledňovat a respektovat .
Přehled o stavu již realizovaných úkolů původního programu za roky 2013-2015 je uveden v samostatných hodnotících dokumentech, které jsou
nedílnou součástí původního programu.
Při realizaci Programu na roky 2016-18 a další období je vhodné aby orgány obce respektovaly obsah původního Programu a stavu jeho
vyhodnocení z předchozích let.
Původní dokumenty schválením nového Programu rozvoje nabývají informativní charakter, a jsou jeho přílohou.
Program rozvoje obce na roky 2016-18 především sumarizuje priority pro rozvoj obce v tomto období a ve výhledu do roku 2022 pro zachování
kontinuity informací pro budoucí vedení obce a její občany definuje projekty a úkoly, které obec musí řešit. Přehled o úkolech/projektech je
upraven tak, aby bylo možné na závěr každého kalendářního roku přímo v programu provést vyhodnocení stavu plnění.

III.

INFORMACE O AKTUALIZACI PROGRAMU NA ROKY 2019-2022 A VYHLEDU DO ROKU 2026.
Výhled do roku 2022 zůstává v platnosti do doby schválení novelizace programu rozvoje obce na roky 2019-2022 a výhledu rozvoje do roku 2026.
Vzhledem k řadě skutečností, které je nutno promítnout do obsahu programu obce na uvedené období a výhledu a jejich vazbě na finanční
možnosti obce (zejména rozšíření kapacit školství, revitalizace centra obce pro občanskou vybavenost, odpadové hospodářství atd.) je nezbytné
na základě zkušeností z let minulých tento dokument zásadním způsobem novelizovat. Proto Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nově připravený
dokument připraví tak, aby jej mohlo projednat na svém jednání v červnu 2019 a následně jej bude prezentovat veřejnosti na webových stránkách
obce.

IV.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

a.) PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE BYL SCHVÁLEN USNESENÍM č.4 z jednání ZO dne 31.3. 2016.
b.) Vyhodnocení stavu plnění v roce 2016 schválilo ZO dne 26.1. 2017, za rok 2017 ZO dne 25.1. 2018 a za rok 2018 ZO dne 31.1. 2019
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OBLAST
Organizační
struktura
obce

TERMÍN
-

-

2016
- 2018

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Organizační
plánování
činnosti
obecního úřadu – vydávání příkazu
starosty s úkoly z Programu a dle
zákonů a nařízení na kalendářní rok
v lednu
V rámci Organizačního plánu revize
organizační struktury, obecního úřadu
posouzení personální dostatečnosti
k plnění
Aktualizace organizace údržby a úklidu
obce dle změn povrchů komunikací
v obci a rozsahu zelených ploch
(+Pilotní projekt rozšíření sběrných míst bio
odpadu od 1.4.2016)

-

ORGANIZACE PLNĚNÍ

2017– splněno, v systému pokračovat
2018– splněno, v systému pokračovat

V rámci stávajícího
personálního obsazení
OÚ,

samostatně na každý
kalendářní rok

Posouzení dostatečnosti organizace
výkonu působnosti Obecního policie

20192022
-

-

Revize interních procesů obecního
úřadu (dále jen OÚ) a jejich souladu
s povinnostmi
obce
dle
zákona
128/2000 Sb.
Rozhodnutí,
případně
realizace
Technických služeb, s.r.o. v majetku
obce (vyčlenění úklidu obce)
Posouzení a rozhodnutí k realizaci
stavebních projektů – nové prostory pro
OÚ
včetně
Obecní
policie
a
Technických služeb
Dle
výstupu
rozhodnutí
k využití

2016 – na rok 2017 není nutné měnit
organizační strukturu, posílení stavební správy
o 1 pracovníka z roku 2015 se osvědčilo
2017 – funkční, na rok 2018 není nutno měnit
2018 – funkční, na rok 2019 není nutno měnit
2016 – Zavedení sběru bioodpadů včetně
dočasných stanovišť a zápůjček kontejnerů –
splněno, v zavedeném systému pokračovat
2017 – systém funkční, pokračovat
2018 - systém funkční, doplnit jej o využití
štěpkovače větví od roku 2019
2016 – OP funkční, na základě zkušeností,
nutno počítat s posílením OP od 2 500
obyvatel s TP.
2017 – OP v rozsahu 1x pracovník dostačující
, na rok 2018 zvážit stacionární radar na
Hlavní v rámci akce bezp. chodníky
2018 – možnost radaru ověřena, bude využito
Zůstává v platnosti do doby schválení
novelizace programu rozvoje obce na roky
2019-2022 a výhledu rozvoje do roku 2026.

(Vazba na rozvoj výstavby v obci a bezpečnostní
rizika)

-

VYHODNOCENÍ
2016 – splněno, v systému pokračovat

Dle záměrů priorit ZO
z voleb 2018
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OBLAST

TERMÍN
-

Komunikace
(řešení stavu
vozovek
v obci)

-

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
stávající budovy OÚ
Ověření stavu a dostatečnosti právních
služeb, případně nové výb. řízení
stálého právního zastoupení obce
V rámci
zpracování
rozpočtového
výhledu na roky 2016 – 2018
k financování chodu obce a záměrů
investičních akcí provést posouzení
finančních možností obce pro proces
budování pevných povrchů na roky
2016 – 2018 a další období.
Závěry dle výstupu rozpočtového
výhledu:
a.) 2016 – realizace Ulic U studánky,
Krátká a zbytek Souběžné
b.) Realizace bezpečnostních opatření,
zastávek a chodníků v ulici Hlavní –
jen pokud bude dotace.
c.) Realizace komunikací v pořadí:
- Nejdříve komunikace s pozemky ve
vlastnictví obce
- Komunikace s některými pozemky ve
vlastnictví jiných osob, jen na základě smluv
o věcném břemeni
- Komunikace s pozemky z převážné části
v majetku jiných osob – jen na základě smluv
o věcném břemeni

2016

-

-

Průběžná
údržba
(oprava
děr
v nezpevněných komunikacích)
Jarní
údržba
(oprava
výtluk
v komunikacích s hotovým povrchem
k minimalizaci poškození)
Rekonstrukce vozovky ulice v Remízku
(dle plánovací smlouvy s Developerem
– pokud bude uzavřeno jednání s, jinak
tento úkol pro roky další do doby
realizace)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ

2016
- dle kalkulací splácení úvěru na výstavbu
školy II.stupeń , je možno proces pevných
povrchů komunikací realizovat do roku 2025
za předpokladu ročních investic do tohoto
procesu minimálně 4 miliony Kč. Kalkulace
jsou součástí rozpočtového výhledu 20172018 (ZO 31.3. 2016.) - Úkol splněn
a.) Realizace dle
projektové dokumentace
zpracované v roce 2015,
dle skupin realizovaných
komunikací zajišťovat
stavební povolení.
b.) Respektovat Přehled
realizace komunikací a
předpokládaných nákladů
– příloha rozpočtového
výhledu na roky 20162018
c.) jednat s vlastníky
pozemků komunikací
k převodu na obec

a.) Ulice U Studánky, Krátká a zbytek
Souběžné realizován, navíc ve spolupráci se
soukromou osobou oprava povrchu části ulice
Březiněveská západ.
b.) Z důvodu nepřipravenosti stavebního
povolení k akci v termínu dotace, přesunuto
na rok 2017
c.) plněno, uvedené platí pro celý proces
budování komunikací v letech 2017- 2025.

2016 – plněno, zajištěna sjízdnost
2016 - plněno

2016 – v souvislosti se zatímním přístupem
developera,zůstává v platnosti úkol zahrnout
vozovku ulice K Remízku do procesu všech
komunikací, s realizací po roce 2019.

Stránka 3 z 21
Program rozvoje obce Hovorčovice na roky 2016 – 2018 a výhled jejího rozvoje do roku 2022
(Vyhodnocení stavu plnění úkolů roku 2018 - schváleno ZO 31.1. 2019)

OBLAST

TERMÍN
-

2017

-

-

2018

-

-

20192022
-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Průběžná a jarní údržba komunikací

Rekonstrukce/opravy
povrchů
komunikací – výhradně v tomto roce
podle objemu zbývajících finančních
prostředků v souvislosti s výstavbou II.
stupně základní školy.
Doplněno přesunem úkolu z 2016:
Realizace bezpečnostních opatření,
zastávek a chodníků v ulici Hlavní –
jen pokud bude dotace
Průběžná a jarní údržba komunikací
Rekonstrukce/opravy
povrchů
komunikací – podle objemu zbývajících
finančních prostředků
Doplněno přesunem z roku 2017Rekonstrukce
povrchů
ulic
Ve
Vilkách a Třeboradická
Doplněno přesunem úkolu z 2017:
Realizace bezpečnostních opatření,
zastávek a chodníků v ulici Hlavní.
(v závislosti na dotaci)
Průběžná a jarní údržba komunikací každoročně
2019 – revize stavu ke komunikaci
K remízku – pokud nebude dořešeno,
zařadit do režimu ostatních komunikací
k výstavbě z prostředků obce

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V rámci struktury OÚ a
prostředků rozpočtu obce
na daný rok, zásadní
rozhodnutí v kompetenci
ZO
Objem volných
prostředků pro jednotlivé
roky vyčleňovat v rámci
rozpočtů hospodaření a
výše závazků obce
z případného úvěru na
výstavbu ZŠ, případně
získaných dotací a
příspěvků developerů.

VYHODNOCENÍ
2017 – jarní údržba – doplnění štěrku ve všech
prašných komunikacích v obci
Podzim – oprava havarijních úseků v ulici
Nádražní, Revoluční a St.Náves asfaltovými
vysprávkami - splněno
2017
– V návaznosti na dohodu s developerem měla
být rekonstrukce ulic Ve Vilkách a
Třeboradická – jih, z důvodu odstoupení
vybraného dodavatele od podpisu smlouvy,
posunuto na rok 2018
- Vzhledem k sloučení etap a posunu
poskytnutí
dotace
Akce
chodníky
nerealizována – posunuto na rok 2018
2018 – plněno, Ulice K Remízku zpevněna
v péči občanů lokality
2018-19 Plněna akce Chodníky na Hlavní a
2018 splněna ulice Ve Vilkách a Třeboradická
2018 – příprava ulic Zemědělská a U Obory
k realizaci 2019

Všechny oblasti zůstávají v platnosti do
doby schválení novelizace programu
rozvoje obce na roky 2019-2022 a výhledu
rozvoje do roku 2026.

Revize objemu zbývajících komunikací
s nezpevněným povrchem a rozhodnutí
o realizaci v následujícím období
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OBLAST

TERMÍN
-

Dopravní
obslužnost
obce

-

-

20162018

-

Pokračování v plnění úkolů stanovených
na roky 2016-2018
V rámci aktualizace Programu v roce 2017
zařazeny nové projekty :
1. Parkoviště P+R u vlakové zastávky –
zahájení přípravy v roce 2019 – převod
pozemků SŽDC na obec /spolupráce
-

2019 2022

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Pokračování v rekonstrukci komunikací
dle projektu komunikací (předběžný
předpoklad
dokončení
všech
komunikací v obci do roku 2026, pokud
nebudou
realizovány
developerské
projekty)
Všechny dopravní projekty v obci
posuzovat
v kontextu
s projektem
dopravní
obslužnosti
obce
zpracovaného v roce 2014 a zejména
v návaznosti na ZUR Středočeského
kraje,zajistit realizaci výstupů z projektu
dopravní obslužnosti
Zvláštní pozornost věnovat zabránění
dopadů na obec v souvislosti s plánem
výstavby
pražského
okruhu
a
vysokorychlostní železnice.
Průběžné posuzování dostatečnosti
všech způsobů veřejné dopravy pro
občany
obce
ve
vazbě
na
developerskou výstavbu a demografický
vývoj v obci (MHD, vlak)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V rámci struktury OÚ ,
zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO

VYHODNOCENÍ

2016
- dle výstupů projektu postupováno při
připomínkování aktualizace ZUR týkajícího se
Pražského okruhu.
- vlivy VRT na územní plán obce řešeny dle
Zprávy o uplatňování ÚP, připravena
k projednání v roce 2017.
- Rozsah MHD v rámci ROPID zajištěn,
reagováno ve spolupráci s ostatními obcemi
na přetíženost ranních spojů - splněno
2017 – řešit závěry ze Zprávy o uplatňování
ÚP s důrazem na dopravní obslužnost
(zachování vlakového spojení a průjezdnost
Hlavní v přijatelné míře)
Zpráva o uplatňování ÚP v ZO neschválena,
zásady v ní uvedené obecním úřadem
dodržovány - stanovené úkoly plněny
2018 - jednání se SŽDC aby VRT byla mimo
území obce, předběžně zajištěno, bude jisté
pochválení studie proveditelnosti v roce 2020,
sledován okruh 520 a zdvojkolejnění trasy
železnice aby minimálně zatížili obec. Bude
pokračováno – zahrnout do dalšího období.
Zůstává v platnosti do doby schválení
novelizace programu rozvoje obce na roky
2019-2022 a výhledu rozvoje do roku 2026.
Zahrnout požadavek občanů na výší počet
spojů večer s Prahou a dále do Líbeznic
2018 - u obou záležitostí zahájeno jednání
a příprava, u P+R podána žádost o dotaci,
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OBLAST

TERMÍN

Ostatní
infrastruktura

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
s KÚ.
2. Ve spolupráci s KÚ příprava a realizace
kruhového objektu na křižovatce silnic
III.tříd Hovorčovice x Měšice x Líbeznice
- Ověření funkčnosti a dostatečnosti
rozšířené ČOV a intenzifikace a
provozování:
a.) Od V/2016 provoz dle nové smlouvy
s VaK Zápy, plnění podmínek dotace
b.) Získávání podkladů pro rozhodnutí k
realizaci druhé etapy rozšíření ČOV na
kapacitu
4000
EO
–
doplnění
technologií..
c.) Dle reálné potřeby rozšíření příslušné
kroky k realizaci, včetně možností
z dotací.
d.) Průběžné vyhodnocování plnění smlouvy
ze strany VaK

20162018

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Stávající strukturou OÚ,
případně externí
dodavatel pro odborná
posouzení

2017
- žádost o dotaci k ČOV (42. Výzva SFŽP)
- zvážit
zajištění externího odborného
poradce pro plnění smlouvy ze strany VaK
2018
-

Realizace II. etapy rozšíření kapacity ČOV

-

Kanalizace:
a.) Dle finančních možností obce
realizovat výstupy z odborné studie
k ČOV z roku 2013 s důrazem na –
balastní vody, nutnost nových PS,
úprav ČK- doplnění soustavy
b.) K tomu 2017 zpracování plánu
úprav a doplnění kanalizace na roky
2018 - 2022,
c.) Pokračování
v procesu
oprav
poklopů kanálů na Hlavní,
d.) V závislosti
na
stavu

Vše zajistit ze stávající
struktury OÚ

VYHODNOCENÍ
2019 - realizace

2016
a.) od 1.7. 2016 zajištěn provoz kanalizačního
systému dle nové smlouvy s VaK – úkol splněn
b.) + c.) zajištěno posouzení, nutno dosadit
technologie, nezbytnost pro novou výstavbu
v obci. V 2017 žádat o dotaci – 42. Výzva
SFŽP
d.) průběžně plněno
2017
- žádost do výzvy k II. etapě rozšíření ČOV
podána, obci dotace přiznána ( realizace
v roce 2018)
- pro kontrolu plnění smlouvy s VaK uzavřena
smlouva s externím poradcem, spolupráce
funkční, pokračovat i v roce 2018.
2018 – II.etapa rozšíření kapacity ČOV
realizována a je zajištěna max. kapacita,
zahájeno plnění plánu finanční období
kanalizačního systému, spolupráce
s poradcem nezbytná bude pokračovat.
2016
a.) zajištěna výměna čerpadel na PS u Tenisu
a Viaduktu, balastní vody šetřeny v rámci
předání kanalizačního systému VaK – výstupy
řešit v roce 2017
b.) Dle stavu předání kanalizace VaK v roce
2017 řešit opravy
c.) Zajištěny opravy
d.) zatím s ohledem na stav záměrů
developerů neřešeno – zůstává v platnosti
e.) řešeno v rámci b.) – v pořádku pro
současný stav připojení do kanalizace
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
developerských projektů příprava ke
kompletní realizaci severní větve
kanalizace( blíže podmínky ÚP pro
tuto lokalitu)
e.) Ověření
dostatečnosti
systému
kanalizace a PS pro další lokality

ORGANIZACE PLNĚNÍ

2017
a) proveden dílčí průzkum stavu kanalizace
kamerovými zkouškami, nátok balastních vod
potvrzen, nutno 2018 zkoušky
b) Dle smlouvy s VaK – plán obnovy narok
2018 zpracován.
c) kanály na Hlavní dle stavu opravoványplněno
d) +e) s ohledem na stav jednání s developery
neřešeny, zůstává v platnosti
2018 – plněno v obdobném rozsahu jako
v roce 2017, z důvodu nutnosti tvorby
finančních rezerv pro rok 2019 schváleno
zvýšení stočného o 2,- Kč/1m3 bez DPH.

2017
– dle rozpočtu na rok 2017 řešit průzkum
balastních vod ( vyčlenit prostředky)
- řešit opravy kanalizace dle výstupu z jejího
předání VaK
2018
Příslušně jako v roce 2017 s důrazem na plán
obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na
opravy v dalším období
-

Veřejné osvětlení (VO):
a.) 2016
–
doplnění
VO
u
rekonstruovaných ulic v lokalitě ulice
U studánky
b.) Průběžné opravy a doplňování
VO celé obci. (cca 10 let záruka
funkčnosti stávajícího VO po
rekonstrukci),
c.) 2018 ověření nutnosti zajištění
smlouvy
k průběžné
údržbě
stávajícího VO v obci na další
období,

2017
Plánovat doplnění VO v ulici Krátké, a U
Studánky.
2018
- Nové osvětlení pro ulice Třeboradická –jih a
Ve Vilkách
- Doplnění osvětlení ve spojovacích částech

VYHODNOCENÍ

V rámci
stávající
struktury OÚ,
realizace
vybranými
dodavateli dle Smluv o
dílo

2016
a.)
provedena příprava rozvodů, v roce
2017 plánovat osazení osvětlení
b.)
doplněno osvětlení v ulici Západní
2017
a.) VO v ulici Krátká a U studánky doplněno,
funkční
b) průběžná údržba VO zajištěna
Nad plán doplněno VO u zastávky U kostela
do ulice Bořanovická
2018 – plánované doplnění splněno kromě
doplnění úseku Hlavní Souběžná
v Březiněveské , plánovat na rok 2019
Nově odzkoušené LED svítilny, nové úseky
VO budou takto osazovány. Na akci chodníky
Hlavní bude doplněno a obměněno VO za LED
na některých úsecích.
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
ulic z Hlavní k Souběžné: Březiněveská,
Dlouhá a Střední

-

Provoz obecního rozhlasu:
a.) Údržba
a
provozuschopnost
základní sítě bezdrátového rozhlasu
ve všech částech obce (včetně
ústředny a jejího vybavení),
b.) Zajistit
v rámci
developerských
projektů doplnění systému i pro
nové lokality.

2018
Nutná revize stavu AKU v rozhlasových
vysílačích
- Vodovody:
a.) Rozhodnutí
k převzetí
dalšího
vodovodního přivaděče pro severní
lokalitu – novou výstavbu,
b.) Sledování dostatečnosti zásobování
vodou všech lokalit v obci a rozsahu
nutných opatření pro zásobování
rozvojových lokalit.

-

Stav plynofikace a optokabely:
a.) Průběžné ověření dostatečnosti
hlavních
přivaděčů
plynu
do
rozvojových lokalit, pokud budou
realizovány,
b.) podle výstupu ověření dostatečnosti
vyžadovat
řešení
zásobování
rozvojových lokalit plynem v rámci

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V rámci
struktury OÚ

stávající

VYHODNOCENÍ

2016
- splněno
2017
- splněno,
2018 - Zajištěna revize a výměna AKU u všech
vysílačů - splněno.

Vodovod
pro
severní
lokalitu v rámci plánovací
smlouvy s developery
Ostatní ze struktury OÚ

V
rámci
stávající
struktury OÚ, v případě
nutnosti rozhodnutí ZO

2016
- s ohledem na záměr developera zatím
neřešeno
2017
s ohledem na záměry developera zatím
neřešeno
2018
s ohledem na záměry developera zatím
neřešeno
K zásobování schůzka s VKM, situaci řeší –
buď propoj s Prahou nebo vodojem v Bašti
v roce 2021, situaci nadále řešit.
2016
- pro vysokorychlostní internet v rámci
svazku obcí Mratínský potok stanoveno
memorandum,
dle
kterého
bude
s případným investorem jednáno.
2017
- stav nezměněn (žádný developerský projekt)
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OBLAST

TERMÍN

2019 2022

Rozvojové
lokality obce
(develop.
projekty)
2016 2018

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
plánovacích smluv s developery.
c.) Pro Vysokorychlostní internet
dodržovat memorandum DSO
Mratínský
porok
k této
problematice ze závěru roku 2016
- V roce 2020 – posouzení zda ČOV
provozovat silami obce, případně
vypsání nového výb. řízení na
provozovatele v roce 2021 – viz
podmínky dotace ČOV z roku 2014.
- Revize programu rozvoje a údržby
infrastruktury novým zastupitelstvem
pro jednotlivé roky, s důrazem na
kontinuitu kroků učiněných v letech
předchozích, zvážit zejména kroky
k celkové obměně veřejného osvětlení
s cílem úspory provozních nákladů
Aktualizace v roce 2017:
V procesu Stavu kanalizace a ČOV zohlednit
II. etapu rozšíření kapacity ČOV, pokud bude
relizována v roce 2018
- Jednání dle stanovených zásad z roku
2015 s developery k jejich záměrům
realizace plochy 10a,10b “Pod Lesem“
(investor Radotín Development s.r.o.),a
plochy 1 – investor Central Group, a.s.důsledně dodržet podmínky ÚP pro
veřejně prospěšné stavby
- Na základě revize z roku 2014 všech
lokalit obce dle ÚP určených k realizaci
projektů a ověření stavu investorských
zájmů
postupovat
obdobně
–
dodržování zásad ÚP pro dané lokality
(aktuálně 2016 – žádný konkrétní zájem

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Závazný výstup pro 201922 dle rozhodnutí nového
ZO z voleb 2018

Všechna jednání a
posuzování výhradně
podléhají přezkoumání a
doporučení výboru pro
výstavbu, konečná
rozhodnutí v kompetenci
ZO, podklady připravuje
stavební správa OÚ.

VYHODNOCENÍ
2018
–
zahájení
jednání
s T-mobile
k zasíťování celé obce optokabely, v letech
2020-2021 by měla být realizace – do III/2019
smlouvy obce s T-mobile pro tuto akci
U plynofikace stav nezměněn – žádný projekt.
Všechny oblasti zůstávají v platnosti do
doby schválení novelizace programu
rozvoje obce na roky 2019-2022 a výhledu
rozvoje do roku 2026.

2016
- žádný z developerů zatím nepředložil záměr
v souladu s požadavky ÚP a schválenými
zásadami obce pro nové lokality – úkoly
nadále platí
2017
- V jednání s developery v průběhu roku
uvedené zásady důsledně dodržovány.
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OBLAST

TERMÍN
-

2019 2022
Podnikání a
podpora
služeb v obci

-

-

20162018

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
o realizaci)
U všech projektů developerů do obsahu
plánovacích smluv prosadit dodržování
schválených
Zásad
výstavby
v rozvojových lokalitách z roku 2015 (
parametry komunikací, VO, výše
poplatků, vzory smluv atd..) – příloha
programu rozvoje.
Revize stavu z let 2016-2018 –
aktualizace
přehledu
stavu
developerských projektů, včetně dopadů
ÚP po jeho změnách (pokud dojde
k jeho změně)
realizace lokalit dle výsledku revize z VI/
2013.
Každoroční aktualizace Adresáře služeb
a výrobců v obci – rubrika na webu
obce,
poptávková řízení obce přednostně
místní podnikatelské sféře a subjektům
se sídlem v obci.
Shromažďování námětů pro obory
vhodné pro náplň Technických služeb
obce,
Sledovat využitelnost objektů a budov
v majetku v obci a stanovit postupy
k revitalizaci
(přestavbě)
na
podnikatelské
prostory
pro
obec
potřebné či vhodné.

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V kompetenci nového ZO

Ze stávající struktury OÚ
ve spolupráci se
stavebním výborem,
Prioritní jsou prostory a
podmínky pro Technické
služby obce od roku 2019

VYHODNOCENÍ
2018 V jednání s developery v průběhu roku
uvedené zásady důsledně dodržovány.
Předběžná informace developera k realizaci
projektu Lány II v západní části obce zatím bez
bližších podrobností a termínů - , zahrnout do
úkolů dalšího období

Všechny oblasti zůstávají v platnosti do
doby schválení novelizace programu
rozvoje obce na roky 2019-2022 a výhledu
rozvoje do roku 2026.

2016
- aktualizace adresáře splněna
- drobné zakázky pro OÚ řešeny poptávkou u
místních podnikatelů- plněno
- objem prací pro uvažované TS obce je
specifikován objemem činnosti úklidu obce a
provozu ČOV - úkol splněn – nutno
respektovat v rámci zahájení projektu TS
v roce 2019
- s ohledem na budování školy posunout
revitalizaci objektů na období 2019- 22
2017
- obsah plnění ve stejném rozsahu jako v roce
2016
- pro využití objektů v majetku obce stanoven
výběr architekta, který zpracuje návrh
revitalizace centra obce (návaznost na objekty
OÚ, č.p.1 a NEPA a jejich využití pro tyto
účely)

Stránka 10 z 21
Program rozvoje obce Hovorčovice na roky 2016 – 2018 a výhled jejího rozvoje do roku 2022
(Vyhodnocení stavu plnění úkolů roku 2018 - schváleno ZO 31.1. 2019)

OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2018
- obsah plnění ve stejném rozsahu jako
v letech 2016 a 2017
- připraven návrh využití budov v centru obce –
rozhodnout a stanovit finálně postup v prvním
pololetí 2019 a prezentovat veřejnosti

2019 2022
Životní
prostředí
(fauna, flora,
zemědělství,
vodní toky)

-

-

-

20162018

-

-

2019 2022

-

Revize záměrů z předchozího období a
aktualizace rozhodnutí a stanovení
úkolů pro toto období
Zajištění údržby potoka v souladu
s požadavky
obsahu
projektu
„Protipovodňová opatření“ a definice
možností jeho realizace v čase na další
období (pro aktuální období do roku
2018 nejsou volné prostředky a kapacity
OÚ)
údržba a opatření k provozu malého a
velkého parku – příprava a realizace
trvalého rázu (závislé na plnění dohody
s restituenty)
Jednání s vlastníky pozemků toku
potoka s možností převodu na obec
Kontrola povinností vlastníka remízku
k zalesnění po těžbě v roce 2016 a
případná opatření.
Kontroly vlivu autoprovozu – parkování
na travnatých plochách v uličních
prostorech a dle výsledků opatření

Realizace vybraných akcí z projektu
protipovodňová opatření¨
Na období plánovat velkou údržbu toku
potoka.

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

V rámci stávající
struktury OÚ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Bude stanoveno v rámci kompletní
novelizace programu rozvoje obce na roky
2019-2022 a výhledu rozvoje do roku 2026.
2016
- čištění potoka zajištěno
údržba
parků
zajištěna,
vyklizena
neoprávněně užívaná část malého parku.
- ostatní zůstává v platnosti
2017
- údržba prostor parků a potoka zajištěna
- zalesnění remízku - termín povinnosti
vlastníka je do roku 2018 – úkol trvá
- parkování na zelených pruzích u komunikací
částí veřejnosti porušováno, edukační činnost
OP a v obecním zpravodaji neúčinná.
Nutné opatření – řešení přestupců - úkol na
rok 2018
2018
- údržba prostor parků a potoka zajištěna
- zalesnění remízku splněno viz informace
zpravodaj č.1/ 2018
- parkování na zelených pásech, stav se
nelepší, vliv má malá kapacita OP a vlastnictví
pozemků v soukr. rukách, koncepčně řešit
v novelizovaném programu rozvoje
Bude
stanoveno
v rámci
kompletní
novelizace programu rozvoje obce na roky
2019-2022 a výhledu rozvoje do roku 2026
včetně stavu parkování v obci.
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OBLAST
Odpadové
hospodářství

TERMÍN

20162018

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
- Průběžná revize dostatečnosti provozu
sběrného
místa
a
aktualizace
nastavených pravidel provozu (2016
doplnění míst pro bioodpad)
- Průběžná revize rozmístění míst sběru
separovaného odpadu a navržení míst
v rozvojových lokalitách (do plánovacích
smluv),
- Příprava analýzy možností svozu
komunálních
odpadů
a
výběr
nejvhodnější
varianty
pro
obec
(s ohledem na rozvoj obce /nárůst
obyvatel/ a nutnost ochrany životního
prostředí),
- 2017 - ověření výhodnosti současné
svozové firmy a možností konkurence,
- Pokračování v analýze možností zřízení
sběrného dvora obce a nutných vazeb
na kooperující firmy – vytvoření
závazného
postupu
pro
zřízení
sběrného dvora obce od roku 2020 (i k
náplni Technických služeb obce).
Aktualizace 2017:
Potřeba zřízení sběrného dvora nabývá na
významu – zařazeno do činnosti OÚ
k zajištění vhodné lokality v souladu s ÚP.
- 2018 – příprava podkladů pro systém
svozu komunálních odpadů podle
nových
pravidel
likvidace
(zákaz
skládkování od roku 2020)
Aktualizace 2017 – posun termínu zákazu
skládkování za rok 2025
- Průběžně
provoz
míst
sběru
separovaných odpadů
- Podle rozhodnutí ZO v roce 2017
provoz sběrného místa (nebo souběh a
zrušení) do doby než bude zřízen

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Ze stávající struktury OÚ
samostatným projektem
v odpovědnosti
majetkové správy
s využitím externího
konzultanta
Výstup pro rozhodnutí ZO
v roce 2017

VYHODNOCENÍ
2016
- sběrné místo a doplnění sběru bioodpadů –
splněno
- doplněny sběrné kontejnery v obci (viz
příloha OZV ke sběru TKO)
- díky třídění odpadů nebylo nutné zvýšit
poplatek za svoz TKO
2017
- nastavený systém sběrného místa a
sběrných míst k tříděnému odpadu pro
aktuální potřeby obce dostačující a funkční –
zjištěno
- nad plán doplněny kontejnery na sběr kovů
- ceny svozové firmy zachovány, nebylo nutno
ověřovat stav trhu a výběr nového dodavatele.
- poplatky občanů za odpad - stejné
2018 – pokračováno v systému jako v roce
2018
OZV aktualizována, poplatek nezvýšen i pro
další zvyšování třídění odpadů v obci a tím
příjmů obce z této oblasti.
Získána dotace na štěpkovač a další
kontejnery na sběr bioodpadů a kontejneru na
sběr železa. Uvedenou skutečnost zahrnout do
novelizovaného programu a systému sběru.
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
sběrný dvůr,
Aktualizace 2017 : rozhodnutí ZO pro roky
2017-18, bude nadále provozováno sběrné
místo ve statku do doby získání prostor na
sběrný dvůr
- aktualizace OZV k výši poplatků za svoz
odpadům – vždy na následující rok.

-

2019 2022

-

Veřejná
prostranství
(parky, zeleň)

20162018

Kontinuita úkolů z předchozího období
s důrazem na sběrné místo/ sběrný dvůr
a provoz míst sběru separovaných
odpadů
Zvážit dle finančních možností obce
jednotnou estetickou a funkční podobu
míst sběru separovaných odpadů
(zajištění zařízení v nich umístěných),
každoročně aktualizace /ověření/ OZV
k poplatkům za svoz odpadů.
2016 - projednání závěrů k pozemku
56/338 (sáňkovací kopec a vyčleněných
2
1000 m pro potřeby zřízení veřejného
hřiště s přírodními prvky) s ohledem na
finanční možnosti obce – stanovit

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Silami obecního úřadu,
zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO
Zjištění možností získání

VYHODNOCENÍ

Zahrnut otevřené úkoly z období roku 2018
s důrazem na sběrný dvůr a revizi systému
svozu odpadů v návaznosti na snahy o
zvýšení ceny za svozy – vše do
novelizovaného programu.

2016
- S ohledem na vyjasnění prostor pro II.
stupeň ZŠ zatím sáňkovací kopec neřešen
– posunuto na rok 2017
- Ostatní úkoly plněny
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TERMÍN

OBLAST

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
postup pro další období
kontrola stromů v parcích v obci,
pravidelná revize herních prvků na
dětských hřištích,
pravidelná údržba všech ploch –
v údržbě obce.

ORGANIZACE PLNĚNÍ
prostředků z MAS pro
záměry na pozemku
56/388

2017
Řešit kultivací sáňkovacího kopce – zeleň a
úpravy
- 2018 - Posouzení využitelnosti ploch
Velkého a Malého parku pokud přejdou
do
majetku
obce
a
stanovení
doporučení postupu realizace na roky
2019-2022,

Každoročně: pravidelné revize herních
prvků na dětských hřištích,
- každoročně: pravidelná údržba všech
ploch – zahrnuto v údržbě obce.
- Zajištění kontinuity rozhodnutí k malému
a velkému parku
Aktualizace
2017:
Zajištění
kontinuity
budování relaxačního centra k lokalitě
sáňkovacího kopce.
- Zajistit údržbu dle zásad vydaných
vnitřní směrnicí OÚ – příkaz starosty,
v jeho příloze plán údržby obce
v letním a zimním období, včetně
využití zametacího stroje,
- Doplnění vybavení útvaru úklidu obce
dle
finančních
možností
obce
technikou
- Zvýšení počtu zaměstnanců jen ve
-

2019 2022

Údržba
úklid obce

a

20162018

Ze stávající struktury OÚ
dle upřesnění nového ZO
z voleb 2018

Ze stávající struktury OÚ,

VYHODNOCENÍ
2017
ZO rozhodlo o využití lokality u kopce pro
zřízení relaxačního centra pro všechny skupiny
občanů.
K tomu zpracován arch. záměr a je řešeno
stavební povolení, zahájení realizace v roce
2018- včetně cvičebních strojů
2018
Příprava stavebního povolení pro sáňkovací
kopec, bylo nutno měnit projekt s ohledem na
zamítavý postoj sousedů k záměru, zřídit jako
zázemí kiosek. Projekt upraven, v dalším
období je rezerva pro zřízení MŠ, případně
klubovny spolků, Projekt realizovat dle
možností obce.
Ostatní úkoly splněny.
Prodloužena nájemní smlouva k užívání parků.
V novelizovaném programu řešit situaci
sáňkovacího kopce podle zpracované
etapizace prací, pokud bude vydáno
stavební povolení tak aby plocha mohla být
užívána veřejností v komfortnějším rozsahu
Dořešit vlastnické vztahy k užívání parků

2016
- údržba zajištěna, dokoupen motorový
zametací stroj na chodníky
- Podána žádost o dotaci na štěpkovač.
- ostatní plněno
2017
- údržba zajištěna
-Získána dotace k pořízení štěpkovače, v 1Q
2018 nákup a provoz.
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
vazbě na nové lokality

ORGANIZACE PLNĚNÍ

2018
- Údržba zajištěna i přes značné personální
problémy v obsazení úklidové čety
- Zajištěn nákup štěpkovače

2017
- sledovat realizaci žádosti o dotaci pro
štěpkovač a případně zajistit VŘ k nákupu
- Sběr podkladů pro projekt přípravy
zřízení technických služeb v dalším
období po roce 2018.
Projekt zřízení Technických služeb, a
dle jeho realizace údržba obce v jejich
péči, případně aktualizovat stávající
systém údržby, pokud by TS nebyly
zřízeny.
každoroční novelizace rozsahu prací
údržby a úklidu obce dle skutečné
potřeby- projednané v ZO do X/každý
rok
- Na základě ověření stavu budov a
stanovení rozsahu nezbytné údržby
v roce 2013, zajišťovat nezbytné
opravy – dle rozhodnutí ZO, se budovy
aktuálně neužívané obcí nebudou
prodávat sledovat dotační tituly
k jejich možné rekonstrukci.
Dle výstupu posouzení 2013 a stavu realizace
záměru(např. škola v 2015) je záměr využití
objektů:
a.) DPS – udržitelnost ve stávajícím
rozsahu do 2022, následně pro
sociální bydlení v obci,
b.) budova ve statku - dílny a patro a
plochy k ní náležející – zatím pro
pronajmutí a zajištění prostor pro
knihovnu a zázemí zájmových
organizací, řešit podle finančních
možností obce v dalším volebním
-

2019 2022

Rekonstrukce a výstavba
budov ve
veřejném
zájmu

20162018

VYHODNOCENÍ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Ze stávající struktury OÚ
Zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO,
zejména pokud bude
možné získat finanční
prostředky

Pro rok 2019 zahrnout do novelizovaného
programu projet přípravy zřízení
Technických služeb s podklady o finančním
zajištění a výhodnosti oproti stávajícímu
fungování, tak aby v rámci přípravy
rozpočtu na rok 2020 mohlo ZO
rozhodnout.
Dle rozhodnutí pak upravit tento bod
programu rozvoje na další období.
2016
- pozemek zahrádek vykoupen pro výstavbu II.
stupně ZŠ
- v závěru roku rozhodnuto o zpracování
projektové dokumentace a stavebního
povolení pro č.p. 1
- ostatní budovy stav nezměněn

2017
- vzhledem k nákupu objektu NEPA, ZO
zrušilo rozhodnutí k zpracování projektové
dokumentace pro č.p. 1 a bude v roce 2018
řešeno v rámci návrhu k revitalizaci centra
obce.
Zadáno zpracování územní studie pro
prostory ve statku – budovy v majetku obce
pro zázemí zájmové a školní činnosti. –
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
období,
c.) budova č.p.1,- rezerva pro budovu
obecního
úřadu,
knihovnu,
poštovnu atd.
2017
- zajistit zpracování projektu a stavebního
povolení na č.p. 1 –včetně upřesnění využití
– obecní úřad a provozovny obce.
- zajistit opravu střech na budově ve statku –
posunuto na rok 2018
d.) plochy
v majetku
obce
–
s ohledem na rozsah, a jejich
určení dle ŹUP nejsou pro novou
výstavbu využitelné /jen zahrádky
a hřiště- pro objekty OV .

2019 2022
Život
komunity

-

Stav budov sledovat a kontinuálně
rozhodovat o využití a rekonstrukcích

-

Podpora spolků (občanská sdružení)
formou příspěvků obce,
spolupráce s farností (možnost využití
kostela pro kulturní akce),
Podpora provozu obecní knihovny
Podpora klubu důchodců bezplatným
poskytnutím prostor pro klubovou
činnost.
Podporování
aktivit
komise
pro
společenské otázky
Spolupráce se spolky po zajištění

20162018

-

-

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
výstup III-2018

2018
- Územní studie pro využitelnost statku
zpracována registrována na Krajském
úřadu
- Střecha z fin. Důvodů neopravována,
posunout na další roky.
- Připravena studie k revitalizaci centra obce
k rozhodování ZO, dle rozhodnutí ZO v 1/Q
2019 zahrnout postupy oprav dalších
budov do novelizovaného programu
rozvoje s důrazem na budovy NEPA, č.p. 1
a současný OÚ.
V kompetenci nového ZO Zahrnout do novelizace programu v souvislosti
z voleb 2018
s revitalizací centra a výstavbou další školy
2016
- splněno v plánovaném rozsahu,
Obdobně řešit v roce 2017.
Minimálně v dosavadním
rozsahu

2017
-splněno v plánovaném rozsahu. Plánovaný
obecní ples posunut z listopadu 2017 na
březen 2018 z důvodu náběhu procesů v nové
škole.
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OBLAST

TERMÍN

-

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
veřejně přístupných akcí v průběhu
roku (tzv. Hovorčovický společenský
rok)
Akce směrovat k začlenění nových
obyvatel obce do života obce (zejména
z nových lokalit)
Provést revizi dostatečnosti a případně
doplnit podporu komunitního života.

20162018

2019 –
2022

Základní a mateřská škola
- Podpora při realizaci obnovy školního
hřiště MŠ
- spolupráce
s
MŠ
na
podpoře
komunitního života,j
- Zajištění
kapacit
pro
předškolní
vzdělávání
v souladu
s novelizací
školského zákona 2016.
- Zajištění povinností zřizovatele školy
v rozsahu Školského zákona
- Dořešení záručních vad na budově 1.
Stupně ZŠ s dodavatelem stavby
- 2016-17 rozšíření základní devítileté
školy, výstavba pavilonu A II. stupně ZŠ
na pozemcích u rybníka,
- 2018 – revize potřeby dostavby pavilonu
B v podobě podkladů pro nové ZO,
případně příprava procesu výstavby

-

Zajištění kontinuity fungování provozu
MŠ a ZŠ
2019 zajištění dostavby pavilonu B ZŠ

VYHODNOCENÍ
2018
-splněno v plánovaném rozsahu. Obecní ples
uspořádán a bude každoročně.

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

2019 2020

Školství
(MŠ a ZŠ)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Ze stávající struktury OÚ
a pověřená zastupitelka
ZO pro školství

Ze stávající struktury OÚ
dle pokynů nového ZO

Oblasti věnovat mimořádnou pozornost
v rámci
novelizace
programu,
nejen
stávající rozsah ale především řešit
vytvoření podmínek pro kategorii občanů
65+, sociálně slabé, apod. s využitím
poznatků projektu MAS nad Prahou
z III/2019s důrazem
2016
- Úkoly v plánovaném rozsahu splněny,
- Výstavba II. stupně zahájena,
2017
- Výstavba II. stupně školy včetně vybavení
zajištěna - splněno., provoz školy zajištěn.
-Revize dostatečnosti kapacit MŠ dle
novelizace škol. zákona - splněno,- ověřit stav
znovu v roce 2022 pokud vyplyne potřeba.
2018
- Záruční vady řešeny, chod škol zajištěn
- Zajištěno zpracování demografické studie,
s výstupem, že bude nutno kapacity školy
rozšířit minimálně o 4 třídy a zázemí.
- Obdobně pro MŠ, kde bude potřebná 1
nová třída MŠ

V rámci novelizace programu zajistit
v letech 2019 – 2020 legislativní a faktické
podklady pro výstavbu, ve kterých
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TERMÍN

OBLAST

Sportovní
kulturní
aktivity

a

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
II. stupeň - pokud by se ukázala
potřeba – revize 2017, prostory zatím
pro školní a předškolní vzdělávání do
roku 2022 dostatečné.

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Kontrolovat plnění nájemní smlouvy
obce
s SKK
k zajištění
řádného
využívání areálu a jeho přístupnosti
občanům obce
Podporovat SKK pro případné nové
sportovní stavby v areálu
Zajistit režim využití auly v pavilonu A
ZŠ od roku 2017 pro sportovní a kulturní
aktivity
Zajistit podporu pořádání sportovních a
kulturních akcí pokud budou pro
veřejnost pořádány spolky v obci

Ze stávající struktury OÚ
ve spolupráci s komisí
pro občanské záležitosti

Zajistit kontinuitu, případně rozšíření
podpory dle finančních možností obce
- Spolupráce s farností v péči kostel,
- Péče o kapacity hrobových míst na
pozemku kostela a chod pohřebiště
v souladu se zákonem o pohřebnictví.
2017 aktualizace – s ohledem na kapacitu je
nutné řešit problém s místy výstavbou
kolumbária
- Příprava podkladů k zřízení obecního
hřbitova
(vhodný
s ohledem
na
demografický vývoj a získání podmínek
pro jeho případné zřízení

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

-

20162018

2019 2022
Památky,
pohřebnictví

20162018

-

-

VYHODNOCENÍ
vyhodnotit, zda realizovat pavilon B nebo
řešit přístavbou malé školy. Vše tak, aby
stavba byla kolaudována nejpozději od 1.9.
2022.
Zároveň připravit rozšíření kapacit MŠ od
roku 2023 o jednu třídu.
2016
- splněno v plánovaném rozsahu
2017
-splněno v plánovaném rozsahu, SKK zajišťuje
projekt pro výstavbu UMT v areálu, bude
realizováno jen pokud bude dotace.
-tělocvična v ZŠ využívána pro mimoškolní
sportovní aktivity.
2018 stav jako 2017:
splněno v plánovaném rozsahu, SKK zajišťuje
projekt pro výstavbu UMT v areálu, bude
realizováno jen pokud bude dotace.
-tělocvična v ZŠ využívána pro mimoškolní
sportovní aktivity.

Ze stávající struktury OÚ

Blíže
konkretizovat
v novelizovaném
programu
2016
Spolupráce s farností po změně faráře
zajištěna, chod pohřebiště u kostela zajištěn.
2017
Stav pro získání prostor k hřbitovu ověřen –
v roce 2018 připravit odkup, případně náhradní
řešení
2018
Zahájeno jednání:
S farností o možnosti kolumbária,
předpoklad realizace v roce 2019
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OBLAST

TERMÍN

2019 2022
Sociální péče
a
zdravotnictví

20162018

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
2017
Zajištění prostor pro obecní hřbitov dle ÚP
- Zjištění podmínek pro výkup pozemku
pro hřbitov
- Zajištění kontinuity péče o kostel a
pohřebiště u něho
- Výkup pozemku pro zřízení hřbitova (dle
UP) a realizace
- Pokračování v možnosti využití kapacity
výdejny ZŠ a později i kuchyně pro
stravování seniorů,
- Podpora aktivit spolků a školy v akcích
pro seniory,
- Podpora společenského vzdělávání
seniorů
–
bezpečnost,
právní
poradenství ve zvláštních případech.
- Podpora rozvozu stravy pro občany se
sníženou hybností od sociálního odboru
ORP
- Zajištění péče o osoby zbavené
svéprávnosti, pokud je obci uloženo.

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Ze stávající struktury ZO
ve spolupráci se ZŠ a
výborem pro občanské
záležitosti

VYHODNOCENÍ
S vlastníkem pozemku určeného dle ÚP
pro urnový hřbitov, dořešit v roce
2019dběžný souhlas avšak z podmínek

Blíže
konkretizovat
programu

v novelizovaném

2016
- v plánovaném rozsahu , kromě právní
poradny pro seniory plněno, o právní poradnu
nebyl zájem, úkol obnovit dle poptávky
seniorů
2017
Stav obdobný jako v roce 2017- plněno.,
právní poradna zatím seniory nepoptávána

2018
Stav obdobný jako v roce 2017

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

-

-

Roční revize stávající smlouvy s hasiči
Ďáblice - zachovat dostupnost a

Ze stávající struktury OÚ,
zásadní rozhodnutí

2019 2022

20162018

-

Zajištění
kontinuity
plnění
péče
z předchozího období,
V rámci možností využitelnosti budov zřízení lékařské péče v obci
–
organizace k realizaci nejdéle od 2020.

-

Bezpečnost

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Uvedenou oblast považovat v návaznosti
na výstup z demografické studie jako jednu
z priorit pro další období a zahrnout takto
do novelizovaného programu.
Využít výstupy z projetu MAS Nad Prahou a
jednání se sociálním odborem ORP.
Pro uvedený projekt počítat s prostory
v rámci revitalizace centra obce.
2016
- Plánované úkoly plněny
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OBLAST

TERMÍN

2019 2022
Ostatní
nejdůležitější
problémy
obce
s vazbami na
plnění
obsahu
Programu
rozvoje

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
ověřovat výši nákladů,
- Ověřování
dostatečnosti
fungování
Obecní policie (dostatečnost v počtu dle
bezpečnostní situace v obci)
Aktualizace 2017:
V návaznosti na akci bezpečné chodníky
zahrnout do programu zřízení stacionárního
radaru a jeho řešení ve spolupráci s ORP
(Brandýs n/Lab.- St. Boleslav)
- Pokračování v režimu provozu OP –
noční a víkendové služby,
- Roční revize a aktualizace krizového
plánu obce v návaznosti na nové
lokality.
- Zajištění kontinuity plnění a případné
úpravy OP dle potřeb obce (nárůst
občanů)

ORGANIZACE PLNĚNÍ
v kompetenci ZO

Řešení
nedodělků
z dřívějších
developerských projektů a opatření
k nápravě,
soudní spor obce k stavu ul. Veleňská,
Nádražní – odvolání protistrany ke
Krajskému soudu,
soudní spor k ulici Družstevní
Aktualizace- NUTNÉ:
Plnění dohody s restituenty , dořešit
prodloužení termínu dle připravených
dodatků,
Aktualizace dokumentace ÚP dle závěrů
k změně č.3 – zrušeno. Změna ÚP je
však nutná – vazba na dohodu
s restituenty.
Řešit postup k ÚP po neschválení

Ze stávající struktury OÚ
s využitím právních
služeb obce

-

-

20162018

2017
-

-

-

VYHODNOCENÍ
2017
- Plánované úkoly plněny

2018
- Plánované úkoly splněny, projekt měřičů
radarů dle nabídek ověřen, je pro obec
vhodný, bude zahrnut do
novelizovaného programu, zatím
neochota ORP na kooperaci

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Blíže
konkretizovat
programu

v novelizovaném

2016
- Soudní spor k ulici Nádražní, obec vyhrála,
náprava stavu dle rozsudku v květnu 2017
- Ostatní úkoly zůstávají v platnosti pro
Zásadní
rozhodnutí
rok 2017
v kompetenci ZO
2017
- Povinný k opravě v ulici Nádražní dle
rozsudku v úpadku, obec přihlásila
pohledávku.
- Uzavřena dohoda s developerem
k nápravě stavu v ulici Ve vilkách
- Podána ústavní stížnost ve sporu k ulici
Družstevní
- Připraveny dodatky k prodloužení termínu
dohody s restituenty
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OBLAST

TERMÍN

20192022

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Zprávy o jeho uplatňování- vše
v souvislosti s trasou VRT.
2017 Aktualizace:
- Sledovat pohledávku obce ve věci
úpadku
zhotovitele
kanalizace
v Nádražní
- Pokračovat v řešení lokalit ulic U
slunečnic a Luční – předání obci
v návaznosti na posun jednání v roce
2017

-

Zajištění
řešení
neuzavřených
záležitostí z předchozího období.

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2018
- Pohledávka k opravě v ulici Nádražní
přihlášenou insolvenčním správcem
zamítnuta, podána žaloba na správce.
- Splněna k nápravě stavu v ulici Ve vilkách,
je v majetku obce.
- Ústavní soud ve stížnosti ve sporu k ulici
Družstevní obci vyhověl a vrátil soudu
k novému projednání
- Podepsány dodatky k prodloužení termínu
dohody s restituenty
- Nadále trvá úkol k dořešení nesplněných
smluv s developerem pro lokality U
Slunečnic a Luční.

V kompetenci nového ZO
z voleb 2018

Blíže konkretizovat v novelizovaném
programu
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