Náklady projektů a aktivit dle Akčních plánů obce Bolatice
AKČNÍ PLÁN
2012 - 2013
Oblasti

Náklady v roce 2012

Náklady v roce 2013

CELKEM ZA OBLASTI

Fungování obce a ekonomika

2 350 000 Kč

8 240 000 Kč

10 590 000 Kč

Infrastruktura a životní prostředí

5 120 000 Kč

11 950 000 Kč

17 070 000 Kč

Lidský potenciál

5 690 000 Kč

4 390 000 Kč

10 080 000 Kč

13 160 000 Kč

24 580 000 Kč

37 740 000 Kč

CELKEM

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA
AKČNÍ PLÁN
2012 - 2013
Aktivita/projekt

Náklady v roce
2012

Náklady v roce 2013

STRATEGICKÝ PLÁN

2012 - 2022
Poznámky a komentáře

Očekávané náklady
po roce 2013 - výhled

F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených
zaměstnanců v oblasti řízení obce
Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v
NSZM ČR, SOM ČR, SOH

F.1.1.2 Vypracování a realizace marketingové strategie
obce

20 000 Kč

20 000 Kč

20 tis. Kč ročně

0 Kč

0 Kč

50 - 100 tis. Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 tis. Kč ročně

20 000 Kč

20 000 Kč

20 tis. Kč ročně

60 000 Kč

60 000 Kč Příspěvek SOH na náklady TV

60 tis. Kč ročně

10 000 Kč

do 10 tis. Kč každý lichý
rok

Vytvoření uceleného a fungujícího marketingového systému obce

F.1.1.3 Vydávání propagačních materiálů o obci
Tvorba propagačních materiálů o obci, materiály pro média (tisk,
rádio, televize)

F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce
Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz
domény, nové formy internetové prezentace

F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi
Zpracovávání informačních šotů a jejich uveřejnění na internetu a v
regionální televizi

F.1.2.1 Dotazníkové šetření „Kvalita života v obci“
Realizace dotazníkového šetření jednou za 2 roky o spokojenosti
občanů, aktuálních problémech, přáních atd.

0 Kč

F.1.2.2 Veřejné projednávání plnění SP a jeho
přehodnocení
Veřejné setkání občanů a představitelů obce, prezentace dosažených
výsledků realizace SP, hledání příčin problémů, hodnocení, diskuze
nad změnami

5 000 Kč

5 000 Kč Pozvánky, občerstvení, tisk materiálů

F.1.3.1 Přetvoření centra obce na oblast zeleně, obchodů a
služeb
Vybudování estetického a funkčního centra obce (DOS – fasáda,
okna DOS, zeleň, dořešení plochy autobusového nádraží) - nutná
studie, projekt

0 Kč

1 000 000 Kč

Pouze za předpokladu prodeje části
pozemků

5 tis. Kč ročně

7 - 15 mil. Kč v případě
získání dotace nebo
prodeji pozemků nebo
získání investora

F.1.4.1 Prohlubování spolupráce družebních vesnic
Výměna zkušeností občanů, spolků a organizací družebních obcí
formou společných kulturních, společenských, sportovních akcí.

100 000 Kč

100 000 Kč Ubytování, doprava, strava

100 tis. Kč ročně

F.1.4.2 Uplatňování systému MA21
Budování a rozvoj systému MA21, řízení obce, komunikace s
veřejností, akce v rámci programu MA21

50 000 Kč

50 000 Kč

50 tis. Kč ročně

50 000 Kč

50 000 Kč

50 tis. Kč ročně

50 000 Kč

0 Kč

F.1.4.3 Realizace aktivit NSZM ČR
Uplatňování principů zdravých měst a obcí prostřednictvím pořádání
akcí a kampaní v rámci realizace projektu Bolatice – Zdravá obec.

F.1.5.1 Pravidelné audity hospodaření obce
prostřednictvím nezávislého auditora

50 tis. Kč každé 3 roky
(2012, 2015, 2018, 2021)

Nezávislé kontroly hospodaření obce min. 1x za 4 roky s uveřejněním
výsledků

F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů
Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce
hráze č. I a II a výstavba hrází IX a X.

- opravy 2 poldrů

300 000 Kč

1 500 000 Kč - vyčištění, úpravy terénu, osev
- v případě získání dotace oprava uzávěrů

náklady na údržbu a
opravy

F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu
Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého
systému

100 000 Kč

200 000 Kč - pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat 100 tis. Kč ročně

F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací

200 000 Kč

1 000 000 Kč

100 tis. Kč ročně

Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění

F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci

70 000 Kč
Vybudování systému kamer v obci

- kamery v centru obce (2012)

300 000 Kč - kamery na vjezdech do obce (2013)

- provoz kamerových
systémů 20 tis. Kč ročně

F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce
Vytvoření koncepce uceleného a komplexního systému bezpečnosti a
ochrany obyvatel

F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a
agenturami

- zpracování detailního zajištění bezpečnosti

20 000 Kč

20 000 Kč v obci, studie konkrétních záležitostí)
- povodně, požáry, evakuace, prevence…

Dílčí koncepce dle potřeby
a požadavků

250 000 Kč

250 000 Kč

250 tis. Kč ročně

500 000 Kč

500 000 Kč

500 tis. Kč ročně

500 000 Kč

500 000 Kč - nasvětlení sochy kruh. kř.

Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou Policií Kravaře, Policií ČR,
BOIS, atd.

F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic
Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí
v obci (stavění, kácení máje, dožínky…)

- příspěvek farnosti na opravy památek
- oprava dlažby u památníku Vyhlídka

F.1.7.2 Údržba památek v obci
Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky

F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními
podnikateli

500 tis. Kč ročně

- drobné opravy

5 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

100 000 Kč

5 tis. Kč ročně

Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s
podnikateli

F.3.1.2 Infrastruktura pro nové RD v Důlku
Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu cca 60
RD
F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů
Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo
rekonstrukce stávajícího bytového domu.

21 mil Kč

- obec nabídne k prodeji pozemky na ul.

0 Kč

0 Kč Družstevní investorům

10 mil Kč

- přestavba bývalého sídla f. Opavice

F.3.2.1 Přístavba knihovny – vybudování studovny a
informačního centra
Rozšíření místní knihovny nadstavbou sousedního objektu (pošta).
Umístění studovny, informačního centra a souvisejícího příslušenství.

0 Kč

1 800 000 Kč Pouze v případě získání dotace

F.3.2.3 Poradenská činnost pro začínající podnikatele
Poradenská činnost pro podnikatele a zájemce o podnikání v rámci
uvažovaného informačního centra

- návrh aktivitu zrušit

0 Kč

0 Kč - údaje budou zpracovány prostřednictvím
živnostenských úřadů

F.3.2.4 Rozšíření nového hřbitova
Zvětšení kapacity nového hřbitova (realizace urnového háje,
kolumbária na novém/starém)
Terénní úpravy 2012 - 2014 - min. 1 mil. Kč
KOLUMBÁRIA - od 2014 - cca 200 000,- Kč ročně

0 Kč

500 000 Kč Oplocení, úprava pozemku

500 tis. Kč kolumbária

0 Kč

200 000 Kč V budově DOSu

další infoboxy - 200 tis. Kč

F.3.2.5 Vybudování infoboxu
Výstavba informačního a interaktivního boxu/panelu v centru
obce pro 24 hod. přístup k informacím o obci.

CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH

2 350 000 Kč

8 240 000 Kč

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKČNÍ PLÁN
2012 - 2013
Aktivita/projekt - schvalené

Náklady v roce
2012

Náklady v roce
2013

Poznámky a komentáře

STRATEGICKÝ PLÁN

2012 - 2022
Očekávané náklady
po roce 2013 - výhled

I.1.1.1 Zavedení nových spojů mezí obcí
Bolatice a osadou Borová
Vytvoření a provoz nových linek pro osobní přepravu
mezi Bolaticemi a Borovou formou spolupráce s
dopravcem

I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací
v obci
Realizace komplexních bezbariérových opatření v
obci - chodníky, přejezdy, přechody (úpravy
stávajících)

I.1.2.2 Nasvětlení přechodů pro chodce
v obci

160 000 Kč

200 000 Kč

20 000 Kč

160 000 Kč

160 tis. Kč ročně

3 000 000 Kč V případě dotace realizace ve 2013

100 000 Kč osvětlení kruhové křižovatky v centru

Realizace osvětlení přechodů pro chodce v obci

I.1.2.3 Realizace bezpečnostních opatření na
hlavních komunikacích
Realizace zpomalovacích ostrůvků a dopravního
značení na příjezdech do obce

I.1.2.4 Separace pěší a cyklistické dopravy
od silničního provozu
Vyhrazený pruh pro pěší a cyklisty podél
hlavních komunikací a napojení na cyklostezky
I.1.2.6 Dopravní a bezpečnostní prevence na
škole
Organizace bezpečnostních dopravních akcí, soutěží
pro děti, přednášky (spolupráce s Městskou policií
Kravaře)

I.1.2.10 Rekonstrukce místních komunikací a
chodníků

Rekonstrukce komunikací a chodníků v obci, které
dosud neodpovídají potřebám bezpečného provozu

150 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

4 000 000 Kč

- projekt v roce 2012

500 000 Kč - zastávka Ratibořská pro žáky ZŠ z Borové

- projekt v roce 2012

100 000 Kč - bude součástí I.1.2.1 v případě dotace

10 000 Kč 10 tis. Kč ročně
- ul. Zahradní, Okružní, Horní, Svobody,
Hlučínská

6 000 000 Kč - chodník Slunečná-Školní
- parkoviště Borová

I.2.1.2 Propagace využití alternativních
zdrojů energie
Vydávání informačního letáku o konkrétních
způsobech a možnostech využité alternativních zdrojů
energie, pořádání veřejných prezentací - spolupráce
se soukromou firmou

I.2.1.3 BRKO
Biologicky rozložitelné komunální odpady,
podpora využívání. Realizace soukromým
subjektem

50 000 Kč

- ukázky eko. spalování, info brožura,

10 000 Kč beseda

0 Kč

500 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

I.2.2.1 Rekonstrukce kanalizační sítě
Kompletní rekonstrukce zastaralé kanalizační
sítě v obci
I.2.2.2 Rekonstrukce vodovodní sítě

200 000 Kč
Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě

60 000 Kč

- řešeno v současném systému sběru
bioodpadů
- rozšíření sběru o kontejnerový odvoz
bioodpadu v roce 2013?
- monitoring kanalizace na ul. Nádražní
+drobné úpravy (2012)
- oprava části na ul. Nádražní + drobné
opravy (2013)
- rekonstrukce vodojemu u Albertovce -

1 000 000 Kč havarijní stav (2013)

I.3.1.1 Vybudování lesoparku Borová
Vybudování odpočinkové a rekreační plochy na staré
skládce v Borové, doplněné o zeleň, parkové
vybavení

1,4 mil. Kč

3 - 6 mil. Kč ročně
- rekonstrukce vozovky na
ul. Hlavní na Borové

10 tis. Kč ročně

5 mil. Kč

200 tis. Kč ročně

300 tis. Kč ročně

- drobné úpravy a posezení(2012)

300 000 Kč - dosadba stromů. Úprava cestiček (2013)

I.3.1.3 Vybudování míst pro venčení psů
Vymezení a technické vybavení prostor pro venčení
psů - značení, odpadkové koše, příslušenství

I.3.1.5 Budování a úprava mezí a polních
cest
Realizace pěších stezek, polních cest a mezí
jako prostředek ochrany přírody
I.3.2.1 Vzdělávání občanů v oblasti životního
prostředí
Realizace přednášek pro veřejnost z oblasti životního
prostředí za účasti odborníků, propagační materiály

CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH

10 000 Kč

10 000 Kč - odpadkové koše

50 000 Kč

50 000 Kč - běžná údržba

50 tis. Kč ročně

10 000 Kč

10 000 Kč

10 tis. Kč ročně

5 120 000 Kč

11 950 000 Kč

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast LIDSKÝ POTENCIÁL
AKČNÍ PLÁN
2012 - 2013
Aktivita/projekt

Náklady v roce 2012 Náklady v roce 2013

STRATEGICKÝ PLÁN

2012 - 2022
Poznámky a komentáře

Očekávané náklady
po roce 2013 - výhled

L.1.1.1 Vytvoření pracoviště pro mimoškolní vzdělávání
Zřízení pracovní pozice na částečný pracovní úvazek pro pracovníka,
zajišťujícího organizaci, přípravu, hodnocení a administraci mimoškolního
vzdělávání v podobě vzdělávacích kurzů a zájmových kroužků - tvorba
projektů, vydávání info. letáků (cca 3000 ks co 2 měsíce), hledání
financování, propagace, kontrola, hodnocení. Další náplní bude
komunikace a spolupráce s úřadem práce, zprostředkovávání specifických
informací ÚP pro nezaměstnané občany a organizace školení, seminářů a
kurzů pořádaných ÚP pro nezaměstnané v obci Bolatice. (např. kurzy v KD
Bolatice)

0 Kč

150 000 Kč - pracovník na 0,5 úvazku

150 tis. Kč ročně

L.1.2.2 Inovace informačních technologií v knihovně
Obsahem projektu je inovace a dovybavení knihovny Bolatice v budově
DOS formou pořízení 7 ks nových PC včetně souvisejícího příslušenství a
programového vybavení pro zajištění veřejného přístupu k internetu
návštěvníkům knihovny i a zabezpečení výuky případných vzdělávacích
kurzů. Součástí bude i pořízení nového programového vybavení pro
zajištění půjčovního systému knih a souvisejícího příslušenství.

40 000 Kč

40 000 Kč

20 tis. Kč ročně

L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice,
jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i
hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude
rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken,
rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně
náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).
ZBÝVÁ VNITŘNÍ REKONSTRUKCE

0 Kč

600 000 Kč - výměna topení MŠ Bolatice

0 Kč

100 000 Kč - projekt nové MŠ Borová

300 000 Kč

400 000 Kč - zateplení budovy (2013)

150 000 Kč

150 000 Kč

L.1.3.3 Výstavba/rekonstrukce budovy MŠ Borová
Předmětem projektu je výstavba nové MŠ v Borové pro cca 20
předškolních žáků. Současná budova MŠ Borová je ve špatném
technickém stavu.
ZBÝVÁ VNITŘNÍ REKONSTRUKCE a ROZŠÍŘENÍ
L.1.3.4 Rekonstrukce kotelny ZŠ na třídu MŠ
Rekonstrukce stávající staré kotelny ZŠ Bolatice na 1 novou třídu
MŠ Bolatice.

2 mil. Kč

- oprava střechy + násypník (2012)

L.2.1.1 Agenturní služby sociální péče pro seniory a zdravotně
postižené
Projekt představuje zřízení sociální agentury zabezpečující zvláštní
sociální péči 24h v obci Bolatice pro seniory a zdravotně postižené.
Je předpokládáno zaměstnání 3 soc. pracovníků na plný úvazek a
roční výdaje představují mzdové náklady, zabezpečení zázemí,
vybavení atd.

150 tis. Kč ročně

L.3.1.1 Finanční podpora činnosti vybraných spolků a
organizací v obci
Finanční podpory vybraných spolků a organizací v obci za účelem jejich
významnějšího rozvoje. Podkladem pro rozhodování by měly být předchozí
výsledky, zapojení do ostatních akcí apod…

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč - příspěvky na spolky, organizace, mládež 1 mil. Kč ročně

L.3.1.2 Modernizace kulturního domu
Projekt představuje stavební a technické modernizace budovy
kulturního domu - vybavení, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.

- výměna venkovních dveří

200 000 Kč

400 000 Kč - nákup nových stolů

200 tis. Kč ročně

150 000 Kč

250 000 Kč

200 tis. Kč ročně

L.3.1.4 Inovace vybavení dětských hřišť v obci
Doplnění vybavení dětských hřišť a sportovišť v obci, opravy stávajícího
vybavení s ohledem na funkčnost a bezpečnost.

L.3.1.5 Vybudování areálu pro tenis u koupaliště
Realizace 4 tenisových kurtů (v jeho rámci vybudovat squashový
kurt) + přístupová komunikace a infrastruktura

50 000 Kč

- studie proveditelnosti (2012)
- projektová dokumentace (2013)
3,5 mil Kč
300 000 Kč
- zrušit a nahradit tenisovým kurtem na
Borové na skládce nebo ve školním areálu

L.3.1.6 Dokončení areálu FK
Vybavení areálu potřebným vybavením, lavičkami, vybudování malých
dětských hřišť a sportovišť (další malé sportoviště)

300 000 Kč

1 000 000 Kč realizace sociálního zařízení

L.3.1.8 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ
Výstavba hřiště včetně vybavení, určeného pro více sportů s umělým
povrchem, umístěného do areálu ZŠ Bolatice.

CELKOVÉ NÁKLADY V LETECH

3 500 000 Kč
5 690 000 Kč

0 Kč - v případě získání dotace
4 390 000 Kč

1 mil. Kč

