P l á n i n v e s t i c a o p r a v n a r. 2013 - 2014
Plán investic a oprav na r. 2013-2014 důsledně vychází z Plánu rozvoje na r. 2011 –
2014.

I. Plán investic a oprav na r. 2013
I. 1. Pořádek v obci
a) investice do vybavení na úklid (snižování imisí). Je vypsán dotační titul,
Žádost o dotaci ze SFŽP byla akceptována. Dosud jsme však neobdrželi
Rozhodnutí o schválení dotace.
b) pozemky podél železnice, vodoteč podél železnice. S ČD byla podepsána nájemní
smlouva.
Termín: r. 2013, v současné době se již zpracovává projektová dokumentace
Předpokládaný rozpočet: 150 tis. Kč

I. 2. Developerský projekt Doliny
a) výstavba řadových RD + bytového domu: Rozhodnout jakým způsobem bude
projekt realizován.
Termín: 2013
b) Úprava veřejných ploch: terénní úprava, výsadba zeleně
Termín: 6/2013
Rozpočet: 0,7 mil Kč

I. 3. Oprava komunikací a chodníků
a) chodníky: bytovky Kopečky, ul. Hlavní (pokračování), ul. Dlouhá
Termín: 2013
Rozpočet: 2,5 mil Kč (předběžná částka)
Předpokládaný termín výběrového řízení: květen – červen 2013
b) komunikace : ul. Masarykovu - projekt (komplexní řešení včetně chodníků a
parkování)
Termín: projekt v r 2013, realizace v r. 2014
- Bytovky Kopečky
Termín: 2013
Rozpočet: 1 mil Kč (předběžná částka)
- ul. Květná – dodělání asfaltového povrch k posledním RD
Termín: po vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 1638/6, případně po souhlasu
duplicitních vlastníků.
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I. 4. Podpora rozvoje služeb
a) Péče o seniory – výstavba Domu pro seniory
Dokončení realizace: březen 2013
Parková úprava za Domem pro seniory
Termín: 6/2013
Předpokládaný rozpočet: 2 mil Kč
b) Přestupní terminál – financování je zajištěno z dotací ROP ve výši 85%
uznatelných nákladů, 15% z rozpočtu obce.
Termín: 12/2012 – 6/2013
Rozpočet: 4,5 mil. Kč (již po dokončení výběrového řízení)

I. 5. Aktivní odpočinek
a) Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště.
Nutno připravit časový harmonogram.
b) Park pro aktivní odpočinek. V současné době se projektuje.
Termín: 2013
Rozpočet: 0,7 mil Kč (předběžná částka)

I. 6. Péče o krajinu a zeleň
a) Péče o krajinu. Probíhá Komplexní pozemkové úpravy.
b) Nová výsadba zeleně. Doporučuji realizovat na ul. Nosislavská – na místo
ořechů, které jsou přestárlé a padají.
c) Odborná údržba zeleně.
Trvale realizovat pravidelnou a odbornou údržbu ostatních kultur (stromy,
okrasné keře atd.). Výběrové řízení proběhlo v r. 2012.
d) Lokalita Síčky – připravit zadání pro projektovou činnost

I. 7. Společenský život v obci
a) Podpora tradic – zajistit financování krojů
V rozpočtu je uvažováno s částkou 0,5 mil Kč. Zbývající částka (cca 300 tis. Kč)
je třeba zajistit mimorozpočtově (dotaci, sponzorský dar, atd.)
b) Pokračovat v otevřené, průhledné a stabilní finanční podpoře všech zájmových a
společenských organizací.
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I. 8. Školství
a) Budova ZŠ U Floriánka
Připravit zadání pro vypracování studie a projektu na komplexní
využití celé budovy, včetně přilehlých pozemků a budov (stodola,
přístavky atd.)
Termín: 30.6.2013

II. Plán investic a oprav na r. 2014
Pokračovat v dlouhodobých projektech:
− Sportovně společenský areál Sokolské hřiště
− Park pro aktivní odpočinek (Hlinek)
− Pokračovat v opravách chodníků a komunikací dle určených priorit.
Nově zahájit přípravu pro komunikační propojení (pro chodce) přes železnici mezi západní
a východní části obce.

Závěr
Předložený návrh Plánu investic a oprav na r. 2013 - 2014 je zpracován s ohledem na
již projednávané a schválené investiční akce.
Realizace je zakomponována do návrhu Rozpočtu na r. 2013.

Ve Vranovicích dne 20.11.2012

Schváleno v Radě obce dne 26.11.2012
Schváleno v ZO dne : 13.12.2012

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

