PROGRAM
ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE NA ROKY 2019–2022 A VÝHLED JEJÍHO ROZVOJE DO ROKU 2026
Vyhodnocení stavu plnění za rok 2019 a aktualizace na rok 2020 a další období
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) vychází z obsahu předchozích PRO z let 2013-2018 a výhledu rozvoje obce do roku
2022,schválených zastupitelstvem obce. PRO a vyhodnocení jeho plnění v jednotlivých letech z uvedeného období zůstávají občanům a orgánům
obce dostupné na úřední desce a vydáním tohoto PRO nabývají informativní charakter.
PRO na roky 2019-22 a další období je navazujícím, kontinuálním dokumentem, který vychází z původně definovaných potřeb obce, zkušeností
orgánů obce z předchozích let a je doplněn na základě nově vzniklých potřeb obce k zajištění jejího rozvoje, které vyplynuly z dotazníkového
šetření obce mezi občany a obsahu studie demografického vývoje v obci, tak jak tyto byly realizovány v druhé polovině roku 2018. Tyto
dokumenty jsou dostupné pro vedení a občany obce v rámci zápisů z jednání zastupitelstva obce z ledna až března 2019.
PRO vychází z dlouhodobého plánu vývoje financování rozvoje obce na roky 2019- 2028, tak jak byl schválen usnesením ZO 7.3. 2019 a který je
orientačním dokumentem, z kterého vycházejí zpracovávané střednědobé výhledy financování obce dostupné všem občanům na úřední desce
obce v rámci schvalování rozpočtu hospodaření obce na jednotlivé roky. Úkoly v jednotlivých letech mohou být přesunuty, zejména pokud bude
možné využít dotace k realizaci.
Z uvedeného vyplývá, že v souvislosti s personálními kapacitami orgánů obce a finančními možnostmi obce, jsou v PRO nastaveny priority
rozvoje obce pro volební období 2019-2022 a je také návrhem programových priorit pro další volební období do roku 2026.

II.

STRUKTURA PROGRAMU
PRO na 2019-2022 a další období je ústředním plánovacím dokumentem obce.
Vymezuje úkoly pro orgány obce v jednotlivých oblastech, jejichž rozsah je stanoven dle povinnostmi obce dle zákona č.128/2000 Sb. /zákon o
obcích/, tak dalšími souvisejícími zákony a reálnými potřebami obce k vytváření podmínek jejího řádného fungování v dlouhodobém horizontu.
K sledování stavu plnění úkolů PRO v jednotlivých letech je vymezena samostatná část dokumentu. Je vhodné aby zastupitelstvo obce vždy
projednalo nejpozději do března následujícího roku vyhodnocení a informovalo občany obce prostřednictvím vyvěšení vyhodnocení za uplynulý
rok na úřední desce. Zároveň s vyhodnocením uplynulého roku je nutné aktualizovat , případně doplnit akce, úkoly na příslušný rok, případně
další období.

III.
-

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
TENTO PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE BYL SCHVÁLEN USNESENÍM č. 4 z jednání ZO dne
27.6.2019.
Vyhodnocení za rok 2019 a aktualizace na další období schváleno usnesením č.8 z jednání ZO ze dne 27.2. 2020

Stránka 1 z 21
Program rozvoje obce Hovorčovice na roky 2019–2022 a výhled jejího rozvoje do roku 2025 - Vyhodnocení za rok 2019 a aktualizace na 2020 - 2022

OBLAST
Organizační
struktura
obce

TERMÍN
2019
- 2022
Každý
rok

-

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

ORGANIZACE PLNĚNÍ
V rámci stávajícího
personálního obsazení
OÚ,
samostatně na každý
kalendářní rok

VYHODNOCENÍ
2019 - splněno
2020
2021
2022

-

V rámci Organizačního plánu revize
organizační struktury, obecního úřadu
posouzení personální dostatečnosti
k plnění

2019 – nebyly nutné změny, na rok 2020 se
org. struktura měnit nebude
2020
2021
2022

-

Aktualizace organizace údržby a úklidu
obce dle změn povrchů komunikací
v obci a rozsahu zelených ploch
(Do doby zřízení Technických služeb
obce – viz dále)

2019
–
splněno,
v dosavadním rozsahu

rok

2020

nadále

2020
2021
2022

-

Posouzení dostatečnosti organizace
výkonu působnosti Obecního policie
(Vazba na rozvoj výstavby v obci a
bezpečnostní rizika)

2019 nebyly nutné změny, na rok 2020 se
měnit nebude
2020
2021
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2022

-

Rozhodnutí,
případně
realizace
Technických služeb, s.r.o. v majetku
obce (vyčlenění úklidu obce)
V roce 2019 příprava projektu a kalkulací
finanční výhodnosti, projednání výstupu
projektu nejpozději v listopadu 2019, dle
rozhodnutí ZO v dané věci, příslušné
opatření v rozpočtu a organizaci obce od
roku 2020
Aktualizace od 2020 pro další období:
Do konce VI/20 sumarizovat zpracované
podklady spolu s obsahem stávající údržby
obce a dle závěrů , projednané ZO do IX/20
závazně rozhodnout o zřízení Tech služeb.

2021
2022

-

20232026

Komunikace
(řešení stavu
vozovek
v obci)

2019

Revize interních procesů obecního
úřadu (dále jen OÚ) a jejich souladu
s povinnostmi
obce
dle
zákona
128/2000 Sb.
- Posouzení a rozhodnutí k realizaci
stavebních projektů – nové prostory pro
OÚ včetně Obecní policie a Technických
služeb
- Dle výstupu rozhodnutí k využití stávající
budovy OÚ
- Ověření stavu a dostatečnosti právních
služeb, případně nové výběrové řízení
stálého právního zastoupení obce
Při plánování Programu na roky 2023-26
provést novým zastupitelstvem revizi stavu a
stanovit reálně potřebné kroky.
- V rámci
zpracování
rozpočtového
výhledu
na
roky
2019–2022
k financování chodu obce a záměrů
investičních
akcí
vždy
provést

2019 – vypracován právní rozbor vhodnosti
záměru s ohledem bezproblémového
převedení údržby obce pod nové s.r.o. a
podklady pro provoz kanalizace v péči obce
Další postup – viz aktualizace
2020

Dle záměrů priorit ZO
z voleb 2022

a.) Realizace dle
projektové dokumentace
zpracované v roce 2015,
dle skupin realizovaných

2019
- Akce chodníky Hlavní splněna
- Projekt P+R z důvodu kolize se záměry
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
posouzení finančních možností obce pro
proces budování pevných povrchů a
stanovení pro další rok.
(dle výstupu rozpočtového výhledu na
roky 2019-2028 lze případně realizovat
každoročně objem prací do 5 milionů
Kč).
Plánované akce:
a.) Dokončení realizace zastávek a
chodníků v ulici Hlavní, II.etapa
b.) Projekt a stav. povolení k parkovišti
P+R u zastávky ČD (realizace
v dalším období dle vyhlášené
dotace)
c.) Realizace komunikací Zemědělská,
U Obory
d.) 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
(včetně
Komunikace K remízku a přístupu
developra, který má ve vlastnictví
část pozemků)
e.) 2019 – příprava projektu pro
rekonstrukci chodníku po pravé
straně Hlavní od Bořanovické k
Březiněveské
Realizaci plánovat dle fin. možností na další roky
- Průběžná
údržba
(oprava
děr
v nezpevněných komunikacích)

ORGANIZACE PLNĚNÍ
komunikací zajišťovat
stavební povolení.
b.) Realizace dle PD,
výkup pozemku pro
chodník od parkoviště k
ČD a případně dle
podmínek získané dotace
c.) Realizace dle PD a
případně dle podmínek
získané dotace
d.) Respektovat pravidla
pro případnou realizaci
komunikací a
předpokládaných nákladů
e.) jednat s vlastníky
pozemků komunikací
k převodu na obec

VYHODNOCENÍ
SŽDC k zdvojkolejnění trati obcí pokračuje,
předpoklad vydání ÚR v roce 2020 pro P+R
- Rekonstrukce
splněno

U

obory

a

Zemědělská

- Na rok 2020 připravena rekonstrukce povrchu
ulice Polní
- zajištěno financování pro opravu chodníku od
Bořanovické k Březiněveské na Hlavní, bude
realizováno 2020

2019
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OBLAST

TERMÍN
-

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Jarní
údržba
(oprava
výtluk
v komunikacích s hotovým povrchem
k minimalizaci poškození)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Průběžná a jarní údržba komunikací

2020

-

2020

Rekonstrukce/opravy
povrchů
komunikací – výhradně v tomto roce
podle objemu možných vyčleněných
finančních prostředků.
Aktualizace na 2020:
Rekonstrukce ulice Polní a povrch chodníku na
Hlavní (Březiněveská x Bořanovická) v rámci
akce Polní, ulice Měšická na rok 2021
Aktualizace:
Dokončit proces získání ÚR pro parkoviště P+R
a v dalším období dle dotace realizace
-

2021

2022

20232026

2020
V rámci struktury OÚ a
prostředků rozpočtu obce
na daný rok, zásadní
rozhodnutí v kompetenci
ZO, které rozhodne o
konkrétních
komunikacích na daný
rok v rámci rozpočtu (Na
rok 2020 předpoklad ulice
Polní a Měšická)

Průběžná a jarní údržba komunikací

Objem volných
- Rekonstrukce/opravy
povrchů prostředků pro jednotlivé
komunikací – podle objemu zbývajících roky vyčleňovat v rámci
rozpočtů hospodaření a
finančních prostředků
výše závazků obce z
Aktualizace na 2021
úvěru na výstavbu ZŠ,
Předpoklad ulice Měšická
případně získaných
- Průběžná a jarní údržba komunikací
dotací a příspěvků
- Rekonstrukce/opravy
povrchů developerů.
komunikací – podle objemu zbývajících
finančních prostředků
-

Průběžná a jarní údržba komunikací každoročně

VYHODNOCENÍ
2019

2020

2021
2021

2022
2022

Dle záměrů priorit ZO
z voleb 2022
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OBLAST

TERMÍN
-

-

Dopravní
obslužnost
obce

-

20192022
-

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Revize objemu zbývajících komunikací
s nezpevněným povrchem a rozhodnutí
o realizaci v následujícím období
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)
Ve spolupráci s KÚ příprava a realizace
kruhového objektu na křižovatce silnic
III.tříd Hovorčovice x Měšice x Líbeznice

ORGANIZACE PLNĚNÍ

V rámci struktury OÚ ,
zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO:
2019 –Dokončení
projektové dokumentace
pro P+R a získání
stavebního povolení
V dalších letech realizace
jen pokud bude dotace
2019 – jednání k KSÚS
pro přípravu smluv
k realizaci kruhového
objezdu , v letech 2020 a
dále realizace (po
skončení opravy mostu
v Měšicích)

VYHODNOCENÍ

2019
- Stav P+R – viz předchozí informace
- SKOP 520 – okruh – obec požaduje
zahloubenou variantu a souběžné opatření
k snížení provozu
- VRT – obec uplatnila připomínky v ramci
aktualizace ZUR a jedná se SŽDC k odsunu
trasy
- Jednání ke kruhovému objezdu v obci
posunuto na rok 2020 z důvodu uzavření
mostu v Měšicích
- Nařízení k zákazu reklamy vydáno od 1.3.
2020,od 1.9. 2020 plná realizace
2020
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
Příprava projektu P+R a jeho realizace
dle případné dotace(vytvářet podmínky
v obci k posunu MHD dopravy na
železnici- od roku 2027 v místě
dvojkolejná trať)
2019 – Vydání nařízení obce k zákazu
reklamy a zavedení informačního systému o
ulicích a místech zvl. významu v obci ( do
konce roku 2020.)

ORGANIZACE PLNĚNÍ

-

VYHODNOCENÍ
2021

Aktualizace od 2020:
Úkoly platí nadále v plném rozsahu, nadále
sledovat a plnit

2022

V roce 2020 jednat s KSUS ke kruhovému
objezdu.

-

Pokračování v plnění úkolů stanovených Dle záměrů priorit ZO
na roky 2019-2022, s počátečním z voleb 2022
posouzením stavu plnění z předchozího
období.

-

Kontrola funkčnosti a dostatečnosti
rozšířené
ČOV
po
II.etapě
prostřednictvím
průběžného
vyhodnocování plnění smlouvy ze strany
VaK
V roce 2020 – posouzení zda ČOV
provozovat silami obce, případně
vypsání nového výb. řízení na

20232026

Ostatní
infrastruktura
20192022

-

Stávající strukturou OÚ,
případně externí
dodavatel pro odborná
posouzení

2019
- ČOV po II. etapě kolaudována
- Pro další období je výstup k provozu ČOV
zahrnut do projektu zřízení Tech služeb
Ostatní zůstává v platnosti
2020
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
provozovatele v roce 2021 – viz
podmínky dotace ČOV z roku 2014.
(Zahrnout posouzení provozu ČOV samotnou
obcí do projektu možného zřízení Technických
služeb, jako jeho nosnou činnost)
-

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Kanalizace:
Vše zajistit ze stávající
a.) Dle finančních možností obce struktury OÚ
realizovat výstupy z odborné studie
k ČOV z roku 2013 s důrazem na –
balastní vody, nutnost nových PS a
oprav stávajících, úprav a doplnění
soustavy. K tomu 2019 – 2022
každoročně zpracování plánu oprav
a plán finanční obnovy .a roky 20192022,
b.) Pokračování
v procesu
oprav
poklopů kanálů na Hlavní,
c.) V závislosti na stavu developerských
projektů příprava ke kompletní
realizaci severní větve kanalizace
(blíže podmínky ÚP pro tuto lokalitu)
d.) V návaznosti
na
developerský
projekt Lány II doplnění kanalizace
v této lokalitě (ulice Líbezná)
e.) Ověření
dostatečnosti
systému
kanalizace a PS pro další lokality
v rámci
posuzování
záměru
developerů.

VYHODNOCENÍ
2021

2022
2019
- Plán oprav a obnovy plněn , na rok 2020
schválen, včetně průzkumu balastních vod
- Část poklopů kanálů na Hlavní opravena
Ostatní zůstává v platnosti
2020

2021

2022

2019
– dle rozpočtu na rok 2019 řešit průzkum
balastních vod (vyčlenit prostředky)
- řešit opravy kanalizace dle Plánu oprav a
výstupu z jejího předání VaK
2020
Příslušně jako v roce 2019 s důrazem na plán
obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
v dalším období

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ

2021
Příslušně jako v roce 2020 s důrazem na plán
obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy
v dalším období
a zajištění případného
výběrového řízení na provozovatele, či
převzetí do péče obce.
2022
Příslušně jako v roce 2021 s důrazem na plán
obnovy a tvorby rezerv fin. prostředků na opravy
v dalším období
- Veřejné osvětlení (VO):
a.) Průběžné opravy a doplňování VO
celé obci. (cca 10 let záruka
funkčnosti stávajícího VO po
rekonstrukci),, výměna svítidel u
oprav na LED svítidla
b.) Kontroly
platnosti
kolaudačních
rozhodnutí
k VO
realizovaného
v předchozím období
c.) Dodržet u developerů realizaci
nového ZO ve standartu LED světel.
-

2019 – plněno, instalace LED na Hlavní
Doplnění osvětlení u Nádraží a u DPS –
V rámci stávající struktury posunuto na jaro 2020
OÚ,
Ostatní zůstává v platnosti
realizace
vybranými
2020
dodavateli dle Smluv o
dílo
2021

2022

Provoz obecního rozhlasu:
V rámci stávající struktury
a.) Údržba
a
provozuschopnost OÚ
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.

2019
- Plněno, rozhlas funkční
Ostatní zůstává v platnosti
2020
2021
2022

-

Vodovody:

Vodovod

pro

severní 2019 jednání s VKM k posílení dodávek,
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OBLAST

TERMÍN

20232026

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
ORGANIZACE PLNĚNÍ
a.) Rozhodnutí
k převzetí
dalšího lokalitu v rámci plánovací
vodovodního přivaděče pro severní smlouvy s developery
lokalitu – novou výstavbu,
Ostatní ze struktury OÚ
b.) Sledování dostatečnosti zásobování
vodou všech lokalit v obci a rozsahu
nutných opatření pro zásobování
rozvojových lokalit.
c.) 2019-2020 jednání s VKM k posílení
dodávek pro lokalitu ulice Slunečná
tak aby bylo plně funkční od 2021
- Stav plynofikace a Optosítí:
Plynofikace:
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
plánovacích smluv s developery.
Optosítě:
a.) 2019 dokončit smlouvy s T-Mobile
k zřízení veřejné optosítě v celé obci
(kromě soukr. vlastnictví pozemků
komunikací)
b.) 2020 -2022 Spolupráce s T-Mobile na
realizaci optosítě
c.) 2020 Projekt pro realizaci privátní sítě
obce (propojení obecních budov,
kamerový systém atd.) Následně dle fin.
možností realizace.
(Ve smlouvách s T-Mobile
je dodrženo
memorandum DSO Mratínský potok pro
Vysokorychlostní internet ze závěru roku 2016svobodný výběr providera každým občanem)
Revize
plánovaného
rozvoje
a
údržby
infrastruktury
novým
zastupitelstvem
pro

VYHODNOCENÍ
závazně přislíben vodojem v Bašti, aby byla
vyřešena lokalita Slunečná od 2021.
Ostatní zůstává v platnosti
2020
2021
2022

V rámci stávající struktury 2019 – podepsána smlouva s T-Mobile
OÚ, v případě nutnosti k optosítím, dle SP v dalším období realizace.
rozhodnutí ZO
Ostatní zůstává v platnosti
2020

2021

2022

Dle záměrů priorit ZO
z voleb 2022
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OBLAST

TERMÍN

Rozvojové
lokality obce
(develop.
projekty)

2019 2022

2023 2026
Podnikání a
podpora
služeb v obci

20192022

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
jednotlivé roky, s důrazem na kontinuitu kroků
učiněných v letech předchozích, zvážit zejména
kroky k celkové obměně veřejného osvětlení
s cílem úspory provozních nákladů
- 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 předchozí revize všech
lokalit obce dle ÚP určených k realizaci
projektů a ověření stavu investorských
zájmů postupovat obdobně – dodržování
zásad ÚP pro dané lokality (aktuálně
2019 – předložen záměr pro Lány II a
záměr pro přestavbu budov Vittalu na
garsoniéry)
- U všech projektů developerů do obsahu
plánovacích smluv (smluv o spolupráci)
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 2019-2022 –
aktualizace
přehledu
stavu
developerských projektů, včetně dopadů
ÚP po jeho změnách (pokud dojde
k jeho změně)
- Každoroční aktualizace Adresáře služeb
a výrobců v obci – rubrika na webu
obce,
- poptávková řízení obce přednostně
místní podnikatelské sféře a subjektům

ORGANIZACE PLNĚNÍ

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

VYHODNOCENÍ

2019 – plněno, aktuálně jednání
s developerem Lány II po přednesení
požadavků obce přerušeno ze strany
developera, obdobně se společností
Vitall, s. r.o.
Ostatní zůstává v platnosti
2020

2021

2022

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
Ze stávající struktury OÚ
ve spolupráci se
stavebním výborem,

2019 – plněno, , prostory pro Tech služby
budou řešeny po dle vyhodnocení záměru k IX/
20 viz výše
Ostatní zůstává v platnosti

Prioritní jsou prostory a
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OBLAST

TERMÍN
-

20232026
Životní
prostředí
(fauna, flora,
zemědělství,
vodní toky)

-

-

20192022

-

2023 2026

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
ORGANIZACE PLNĚNÍ
se sídlem v obci.
Shromažďování námětů pro obory
vhodné pro náplň Technických služeb
obce,
Sledovat využitelnost objektů a budov podmínky pro Technické
v majetku v obci a stanovit postupy služby obce od roku 2020
k revitalizaci
(přestavbě)
na
podnikatelské
prostory
pro
obec
potřebné či vhodné.
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
2022 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)
Pokračování
jednání
s vlastníky
pozemků toku potoka s možností
převodu na obec
2019 - dokončení odkupu pozemků u
ČOV č.parc.41/9 a 43/7 (Vokoun,
Zelenka)
Kontrola povinností vlastníka remízku
k zalesnění po těžbě v roce 2016-18 a
případná opatření.
Kontroly vlivu autoprovozu – parkování
na travnatých plochách v uličních
prostorech a dle výsledků opatření
Realizace vybraných akcí z projektu
protipovodňová opatření – podle závěrů

VYHODNOCENÍ
2020

2021

2022

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
2019 – odkup pozemku splněno
Ostatní plněno průběžně a zůstává v platnosti

2020

2021
V rámci stávající struktury
OÚ
2022

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
nového ZO
Na období plánovat velkou údržbu toku
potoka.

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Průběžná revize dostatečnosti provozu
sběrného
místa
a
aktualizace
nastavených pravidel provozu
- 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),
- 2019 - ověření výhodnosti současné
svozové firmy a možností konkurence,
- Pokračování v analýze možností zřízení
nového 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).
Potřeba zřízení nového sběrného dvora nabývá
na významu – zařazeno do činnosti OÚ
k zajištění vhodné lokality v souladu s ÚP.
- Výkup pozemku pro sběrné místo a jeho
realizace (2020-2021)
- příprava podkladů pro systém svozu
komunálních odpadů podle nových
pravidel likvidace (zákaz skládkování od
roku 2028)
- Průběžně
provoz
míst
sběru
separovaných odpadů
- aktualizace OZV k výši poplatků za svoz
odpadům – vždy na následující rok.

Ze stávající struktury OÚ
samostatným projektem
v odpovědnosti
majetkové správy
s využitím externího
konzultanta

Odpadové
hospodářství

20192022

-

Výstup pro rozhodnutí ZO
v roce 2019

VYHODNOCENÍ

2019 – průběžně plněno, pro rok 2020 zásadní
rozhodnutí k uvedeným úkolům:
- systém svozu opadů
- Postup k sběrnému dvoru
Ostatní zůstává v platnosti

2020

Aktualizace:
Posunuto na rok 2020

2021

2022
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
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.
kontrola stromů v parcích v obci,
pravidelná revize herních prvků na
dětských hřištích,
pravidelná údržba všech ploch –
v údržbě obce.
Posouzení využitelnosti ploch Velkého a
Malého parku, pokud přejdou do
majetku obce a stanovení doporučení
postupu realizace na roky 2021 - 2022,
(zázemí pro společenské akce, dětské
hřiště v malém parku atd.)
Zajištění zahájení budování relaxačního
centra k lokalitě sáňkovacího kopce
(vydáno stavební povolení), v kontextu
se záměrem využití části pozemku pro
výstavbu MŠ.

-

2023 2026

-

Veřejná
prostranství
(parky, zeleň)

20192022
-

2023 2026

Údržba a
úklid obce

20192022

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022

Silami obecního úřadu,
zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO
Zjištění možností získání
prostředků z MAS pro
záměry k výstavbě MŠ

2019 – plněno,
U lokality sáňkovacího kopce a výstavby MŠ
průběh procesu UR a SP, úpravy dle
požadavků občanů. Ostatní závislé na dohodě
s restituenty
Ostatní zůstává v platnosti
2020

2021

2022

Každoročně: pravidelné revize herních
prvků na dětských hřištích,
každoročně: pravidelná údržba všech Ze stávající struktury OÚ
ploch – zahrnuto v údržbě obce.
dle upřesnění nového ZO
Zajištění kontinuity rozhodnutí k malému z voleb 2022
a velkému parku

-

Zajistit údržbu dle zásad vydaných
vnitřní směrnicí OÚ – příkaz starosty,
v jeho příloze plán údržby obce

Ze stávající struktury OÚ,

2019 – plněno a zůstává v platnosti
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
v letním a zimním období, včetně
využití zametacího stroje,

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2020

2021

2022

2023 2026

Rekonstrukce
a výstavba
budov ve
veřejném
zájmu

-

-

-

20192022

Dle stavu zřízení Technických služeb
od 2021, 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
březen 2019 - rozhodnutí o využití
budov a stanovení HMG v návaznosti
na demografickou studii k potřebám
školství a MŠ z 12/2018,
Na základě každoročního ověření
stavu budov - stanovení rozsahu
nezbytné údržby - zajišťovat nezbytné
opravy – dle rozhodnutí ZO, se budovy
aktuálně neužívané obcí nebudou
prodávat - sledovat dotační tituly

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022

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

2019 – Záměry obce v roce 2019 posunuty od
roku 2020 z důvodu nutnosti financí pro novou
ZŠ- přístavbu
- č.p.1 v 2020 arch. soutěž následně SP
- č.p. 327 Nepa – 2020 výběr projektanta a
SP
Ostatní platí v plánovaném rozsahu
2020
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
k jejich možné rekonstrukci.
Dle rozhodnutí ZO v březnu 2019 k projektu
revitalizace centra obce stanoveny tyto záměry
využití objektů:
a.) DPS – udržitelnost ve stávajícím
rozsahu do 2022, následně
rekonstrukce a rozšíření pro
zázemí terénní soc. služby a
společenské zázemí obyvatelů
DPS
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
období a dohody s restituenty,
c.) budova č.p.1,- 2019 arch. soutěž
pro budovu obecního úřadu,
služebnu OP, poštovnu atd..
V roce 2020 proces stavebního
povolení.
V dalším období realizace podle
fin. možností , případně dotace
d.) V návaznosti na realizaci nového
OÚ změna využití staré budovy
úřadu na ordinace lékařů ( termín
dle fin. Možností) .
e.) Budova č.327( Nepa) 2019-2020,
projektová
dokumentace
a
stavební povolení pro změnu
objektu na komunitní centrum
(prodejna
potravin,
kavárna,
knihovna , klub seniorů a spol.
místnost pro spolky)
V dalším období realizace podle
fin. možností , případně dotace.
Poznámka: plochy v majetku obce – s ohledem

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2021

2022
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OBLAST

TERMÍN

2023 2026
Život
komunity

20192022

Školství
(MŠ a ZŠ)

2023 2026
20192022

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
na rozsah, a jejich určení dle ŹUP nejsou pro
novou výstavbu využitelné.
- Stav budov sledovat a kontinuálně
rozhodovat o využití a rekonstrukcích
dle dlouhodobého finančního plánu
(ZO březen 2019 schválen) a výše
uvedených záměrů.
- Podpora spolků (občanská sdružení)
formou příspěvků obce,
- Podpora
neformálních
sdružení
občanů v pořádání akcí (Veterán dech,
nohejbalová liga, Hovorčovická pěst
atd.)
- spolupráce s farností (možnost využití
kostela pro kulturní akce),
- Podpora provozu obecní knihovny
- Podpora klubu důchodců bezplatným
poskytnutím prostor pro klubovou
činnost.
- Spolupráce se spolky po zajištění
veřejně přístupných akcí v průběhu
roku (tzv. Hovorčovický společenský
rok)
- Podpora pořádání plesů a organizace
obecního plesu (každoročně)
- Spolupráce s ZŠ a MŠ k jejich podílu
akcí pro občany
Akce směrovat k začlenění nových obyvatel
obce do života obce (zejména z nových lokalit)
- Provést revizi dostatečnosti a případně
doplnit podporu komunitního života.
- Podpora školským zařízení při realizaci
projektů k zvýšení kvality a podmínek
pro
vzdělávání
(2019-2020)
ze
získaných dotací (odborné učebny atd.).
- spolupráce s ZŠ a MŠ na podpoře
komunitního života,j

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022

2019 - plněno
Na rok 2020 akce Naučná stezka za aktivní
účasti spolků – I.etapa – zřízení stanovišť.
Ostatní zůstává v platnosti
2020

Minimálně v dosavadním
rozsahu

2021

2022

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
Ze stávající struktury OÚ
a výbor obce pro školství
a kulturu

2019
- příprava výstavby MŠ – splněno, 2020
realizace
- Dostavba ZŠ – arch. studie – splněno, 2020
výběr projektanta a proces SP.
2021 – 2022 výstavba
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OBLAST

TERMÍN
-

-

2023 –
2026
Sportovní a
kulturní
aktivity

-

20192022

-

Památky,
pohřebnictví

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
ORGANIZACE PLNĚNÍ
2019-2020 – výstavba nového pavilonu
MŠ u sáňkovacího kopce a následné
dofinancování z dotace MAS a tím
zajištění zvýšení kapacit pro předškolní
vzdělávání.
2019
Zpracování
projektové
dokumentace pro dostavbu školy o další
čtyři třídy a rozšíření zázemí – na
pozemku malé školy.
2020-2021 realizace dostavby školy
Zajištění povinností zřizovatele školy
v rozsahu Školského zákona
Řešení záručních vad na budovách škol
s dodavateli staveb malé a velké školy.
2021 realizace klimatizace v pavilonu A
II.stupně
2019 Rozšíření školní kuchyně dle
plánované kapacity školy
Zajištění možnosti využití sportovišť
v areálu SKK pro tělovýchovu škol.
Zajištění kontinuity fungování provozu Ze stávající struktury OÚ
MŠ a ZŠ
dle pokynů nového ZO
z voleb 2022
Kontrolovat plnění nájemní smlouvy Ze stávající struktury OÚ
obce
s SKK
k zajištění
řádného ve spolupráci s výborem
využívání areálu a jeho přístupnosti obce pro školství a
občanům obce
kulturu.
Podporovat SKK pro případné nové
sportovní stavby v areálu (2020 –UMT,
2019 – oplocení areálu.)
Zajistit podporu pořádání sportovních a
kulturních akcí pokud budou pro
veřejnost pořádány spolky v obci

20232025

-

Zajistit kontinuitu, případně rozšíření
podpory dle finančních možností obce

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022

20192022

-

Spolupráce s farností v péči kostel,
Péče o kapacity hrobových míst na

Ze stávající struktury OÚ

VYHODNOCENÍ
Ostatní plněno a zůstává v platnosti 2020

2021

2022

2019 – Spolupráce s SKK na projektu UMT
splněno, ostatní plněno a zůstává v platnosti.
2020
2021
2022

2019 – splněny zákona o pohřebnictví, od 1.6.
2020 bude nový ŘVP a příslušné kroky na
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OBLAST

TERMÍN
-

-

Sociální péče
a
zdravotnictví

2023 2026
20192022

-

-

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
pozemku kostela a chod pohřebiště
v souladu se zákonem o pohřebnictví.
2019-2020 řešit problém s horobovými
místy výstavbou kolumbária
Příprava podkladů k zřízení obecního
hřbitova
(vhodný
s ohledem
na
demografický vývoj a získání podmínek
pro jeho případné zřízení)
2019 Zjištění podmínek pro výkup
pozemku pro hřbitov
2022 – 2022 Výkup pozemku pro zřízení
hřbitova (dle UP) a realizace

ORGANIZACE PLNĚNÍ

Zajištění kontinuity péče o kostel a
pohřebiště u něho a nového pohřebiště.

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022

Podporování aktivit výboru obce pro
sociální záležitosti s důrazem na v roce
2019 zpracovaný plán k zajištění
sociální péče o určené skupiny
obyvatel.
(Po schválení plánu zastupitelstvem
bude tento přílohou Programu rozvoje
obce)
Pokračování v možnosti využití kapacity
výdejny ZŠ a 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

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

VYHODNOCENÍ
pohřebišti včetně kolumbária
V roce 2020 dojednat finálně odkup pozemku
pro hřbitov.
Ostatní zůstává v platnosti
2020

2021

2022

2019 – plněno , Akční plán pro péči o seniory
v obci schválen ZO v XII/2019, bude dle něj
20120 – 2024 postupováno. Plán je přílohou
programu rozvoje.
2020

2021

2022
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OBLAST

TERMÍN
2023 2026

Bezpečnost

-

20192022
2023 2026
Ostatní
nejdůležitější
problémy
obce
s vazbami na
plnění
obsahu
Programu
rozvoje

-

20192022

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
svéprávnosti, pokud je obci uloženo.
Zajištění
kontinuity
plnění
péče
z předchozího období,
V rámci možností využitelnosti budov zřízení lékařské péče v obci
Roční revize stávající smlouvy s hasiči
Ďáblice - zachovat dostupnost a
ověřovat výši nákladů,
Ověřování
dostatečnosti
fungování
Obecní policie (dostatečnost v počtu dle
bezpečnostní situace v obci)
Po dokončení oproti (od roku 2021)
zahrnout zřízení kamerového systému
v obci a 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)

Řešení
nedodělků
z dřívějších
developerských projektů a opatření
k nápravě (lokality pana Vyhnálka),
- soudní spor k ulici Družstevní
NUTNÉ:
- Plnění
prodloužené
dohody
s restituenty.
- Změna ÚP nutná – vazba na dohodu
s restituenty – předpoklad 2020
s ohledem na rozhodnutí státu k trase

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
2019 – plněno, vše platné pro další období

2020
Ze stávající struktury OÚ,
zásadní rozhodnutí
v kompetenci ZO

2021

2022

V kompetenci nového ZO
z voleb 2022
Ze stávající struktury OÚ
s využitím právních
služeb obce

2019
- lokality p. Vyhnálka nedořešeny, bylo nutno
dohledat dokumenty, posunuto na 2020
- spor k pozemkům v ul. Družstevní pokračuje,
Zásadní
rozhodnutí protistrana se odvolává i přes rozsudek ÚS ve
v kompetenci ZO
prospěch obce
- V rámci připomínek k ZUR a jednáním se
SŽDC obec má záměr odblokovat možnosti
úprav ÚP obce – předpoklad naplnění dohod
s restituenty. – pokračovat a dořešit 2020
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OBLAST

TERMÍN

OBSAH (PROJEKTY, ÚKOLY)
VRT.

ORGANIZACE PLNĚNÍ

VYHODNOCENÍ
2020

2021

2022
-

20232026

Zajištění řešení neuzavřených záležitostí V kompetenci nového ZO
z předchozího období.
z voleb 2022
INFORMACE:
K doplnění občanské vybavenosti v obci je
nutné dle finančních možností obce a pokud
nebude řešeno v období let 2019-2022 řešit
tyto záležitosti:
a.) Výstavba víceúčelové sportovní haly (
kromě sportu pro společenské a
kulturní akce (místo dle naplnění
dohody s restituenty, případně ve
sportovním areálu)
b.) Ve vazbě na halu řešit přestavbu
sportovních kabin v areálu
c.) Celková výměna veřejného osvětlení
v obci na LED s dálkovou kontrolou
funkčnosti
d.) Doplnění
chodníků
ve
frekventovaných ulicích a výstavba
parkovacích stání
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