
P l á n   i n v e s t i c   a   o p r a v  n a  r.   2012 - 2013 
Vyhodnocení zajištěnosti k 15.8.2012

Plán investic a oprav na r. 2012-2013 důsledně vychází z Plánu rozvoje na r. 2011 – 
2014. Zásadně bude ovlivněn realizací (či nerealizací Domu pro seniory).
  

Plán investic a oprav na r. 2012

I. 1.  Pořádek v obci
         a)  investice do vybavení na úklid (snižování imisí). Je vypsán dotační titul,
               připravuje se podání žádosti o dotaci na „zametací vůz“
Žádost o dotaci byla akceptována.
         b)  pozemky podél železnice, vodoteč podél železnice. Se SŽDC a s ČD se jedná, je
               předpoklad, že by v r. 2012 mohlo dojít k posunu.
Termín: předpoklad r. 2013, rozpočet není znám
Byla podepsána nájemní smlouva. Připravuje se  výběrové řízení na projektanta.
         c)  přijetí obecní vyhlášky upravující pohyb psů a znovuzavedení poplatku za psa
Splněno. Schváleno v ZO.

I. 2.  Developerský projekt Doliny
         a)  vybudování IS a komunikace: zahájení 2011, dokončení 2012
Termín: zahájeno v r. 2011, ukončení r. 2012
Rozpočet: 8 mil Kč
Dosavadní průběh dle smlouvy. Předpokládá  se zpoždění v přeložce VN.
Finančně zajištěno, schválena dotace na IS ve výši 2.150.000,-Kč z MMR 

                     b)  výstavba řadových RD + bytového domu: zahájení 2012, dokončení 2013
             Termín 2013
              Rozpočet: dosud není znám
              Další přípravu pro rozhodování, z důvodu finanční opatrnosti, nechávám až na dokončení
              DPS a realizaci prodeje Ing. Kociánovi.

            I. 3.  Oprava komunikací a chodníků
                a)  chodníky: ul. Hlavní, Obchodní a Úzká
Termín: 2012
Rozpočet: 2 mil Kč
Předpokládaná termín výběrového řízení: květen – červen 2012
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele – vysoutěžena cena: 886.361 včetně DPH.
Realizace září – říjen 2012.

                b)  komunikace : ul. Polní, Dávám ke zvážení – začít připravovat ul. Masarykovu 
                     (asi komplexní řešení včetně chodníků a parkování)
Termín: zahájeno v r 2011, ukončení r. 2012

       Realizace ul. Polní je smluvně zajištěna – předpokládaný termín do konce r. 2012.
       Realizace již začala opravou vodovodu.
       Jako vícepráce budou provedeny -  oprava ul. Přibická, spodní část.

                c)  ul. Květná – dodělání komunikace
Termín: r.2013
Není souhlas od majitelů pozemku – Hanušovi.
                d)  Bytovky – Kopečky: příprava projektové dokumentace a pozemků
Termín: r. 2012



Předpokládaný rozpočet: 200 tis. Kč
termín výběrového řízení: 3/2012
Vybrán zhotovitel projektu – Ing. Tauchman.

            I. 4.  Podpora rozvoje služeb
                   a)  Péče o seniory – výstavba Domu pro seniory
       Termín: 2011 -2013
        Rozpočet: 45 mil Kč
        Pravidelně hodnoceno.
        Předpokládaný termín dokončení stavebních prací – 31.12.2012. Vybavení jídelny, kuchyně
        atd. - 31.3.2013.
                      b)  Přestupní terminál – financování se předpokládá v rámci výzvy z dotačního
                            titulu ROP – oblast dopravy a spolufinancování z vlastního rozpočtu – zahrnuto v
                            návrhu rozpočtu na r. 2012.
       Termín: 20122 – 2013
        Rozpočet: 9 mil. Kč
        Termín výběrového řízení: II. Pol. 2012
         Byla nám přiznána dotace z EU – Regionální operační program. Probíhá schválení zadávací
        dokumentace pro výběrové řízení..

             I. 5.  Aktivní odpočinek
                   a)  Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště. 
                            Nutno připravit časový harmonogram.
                  Byla podepsána smlouva o převodu pozemků – Sokolské hřiště.
                      b)  Dětská hřiště. Realizovat záměr dle projektu Regenerace veřejných ploch – 2
                            hřiště u fotbalového hřiště.
         Termín: 7-8/2012
         Rozpočet: 0,5 mil Kč
         Termín výběrového řízení: 5/2012 
         Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel – TENNIS Zlín, za cenu: 316.914,-Kč včetně
         DPH.
         Realizace již dokončena.
                      c)  Park pro aktivní odpočinek. Začít s přípravou a realizací „Parku oddechu“ v
                           Hlinku.
          Termín: 2013
           Na základě návrhu M. Hochmana byl z Plánu investic na ZO dne 15.12.2012 vypuštěn.
           Ve III. Čtvrtletí bude vypsána výzva na dotace z ROP na tyto projekty. 
           Bylo odsouhlaseno zadání pro výběrové řízení na projektanta.
           Připravuje se vypsání výběrového řízení.

           I. 6.  Péče o krajinu a zeleň
                    a)  Péče o krajinu. Stále uhánět realizaci Komplexní pozemkové úpravy.
                            Vysoutěžen zhotovitel.
                        b) Nová výsadba zeleně. Doporučuji realizovat na ul. Nosislavská – na místo
                             ořechů, které jsou přestárlé a padají.
                             V řešení stavební komise + místostarosty
                        c)  Odborná údržba zeleně. Neexistuje pravidelná a odborná údržba ostatních
                             kultur (stromy, okrasné keře atd.).
                             Doporučuji provést výběrové řízení na firmu, která bude zajišťovat pravidelnou a
                             odbornou údržbu veškerých stromů a keřů na obecních pozemcích.
                             Zrealizováno.



           I. 7.  Společenský život v obci
                  -     podpora tradic – zajistit financování krojů

Pokračovat v otevřené, průhledné a stabilní finanční podpoře všech zájmových a 
společenských organizací.

          I. 8.  Školství
odstranění závad hygienického zařízení v budově MŠ
Splněno.

Plán investic a oprav na r. 2013
Pokračovat v dlouhodobých projektech:
Dům pro seniory
Doliny
Sportovně společenský areál Sokolské hřiště
Park pro aktivní odpočinek (Hlinek)
Pokračovat v opravách chodníků a komunikací dle určených priorit.

Závěr
Předložený návrh Plánu investic a oprav na r.  2012-2013 je zpracován s ohledem na již 
projednávané a schválené investiční akce.
Realizace je podmíněna zajištěním financování v rámci žádostí o dotace. 

Ve Vranovicích dne 22.11.2011

Schváleno v Radě obce dne  28.11.2011

Schváleno v ZO dne : 15.12.2011

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
                     starosta obce

Hodnocení provedeno k 15.8.2012.


