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Program rozvoje obce Bordovice – Monitorovací zpráva za rok 2019, aktualizace

A. ÚČEL ZPRÁVY
Účelem této zprávy je zhodnocení plnění rozvojových aktivit definovaných Programem
rozvoje obce Bordovice (dále též jen „Program“) za rok 2019, jakož i identifikace
potenciálních bodů, které by vyžadovaly aktualizaci/revizi Programu rozvoje obce

B. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
Zpráva přebírá pořadí a údaje o jednotlivých aktivitách z Programu rozvoje obce a u
každého jednotlivého bodu doplňuje komentář o vývoji v roce 2015.

Opatření 1 – Výstavba infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

1.1 Výstavba
30.000.000,vysoká
2017-2022
obec
dotace, obec
multifunkčního kulturního
Kč
zařízení
Komentář: projekt i stavební povolení je hotový, nutno zajistit spolufinancování s podporou dotací, začít s
projektováním menšího zařízení, které by obec postavila s vlastním financováním
1.2 Výstavba dětského
vysoká
hřiště s minifitness
Komentář: v roce 2016 realizováno
1.3. Výstavba dětského
hřiště u MŠ v přírodním
vysoká
stylu se zaměřením na
environmentální výchovu
Komentář: Realizováno v roce 2015

2015-2017

obec

600.000,-Kč

dotace, obec

2015-2017

obec

900.000,-Kč

dotace, obec

1.4. Rekonstrukce
střední
2015-2020
obec
750.000,-Kč
víceúčelového hřiště
Komentář: V roce 2019 dotace MMR nepřidělena, v lednu 2020 byla podána dotace na MSK
1.5. Obnova trávníku a
střídaček fotbalového
hřiště, Rekonstrukce
střední
budovy šaten: el. rozvodů,
soc. zařízení, obnova
vnitřního vybavení
Komentář: Nejdřívější termín zůstává 2020

2017-2022

obec

1 000.000,Kč

obec

dotace, obec

1.6. Rekonstrukce hostince
1 000.000,Růže: soc. zařízení, střecha,
střední
2016-2022
obec
dotace, obec
topení, el. rozvody, vnitřní
Kč
výbava
Komentář: V roce 2015 podepsána smlouva o odkupu navazujícího pozemku u hostince Růže, V roce 2016
rekonstrukce soc. zařízení dále konzultovány požadavky na případné úpravy a zlepšení, první realizace
postupných úprav jsou plánovány v roce 2020
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Opatření 2 – Podpora a rozvoj volnočasových aktivit v obci
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

2.1 Podpora stávajících
společenských akcí

vysoká

průběžné

Obec

80.000,-Kč

Obec

Komentář: V roce 2019 realizovány a/anebo podpořeny akce: lampionový průvod, letní kino, drakiáda,
předpouťové slavnosti, rozsvícení vánočního stromu, krmašové posezení, novoroční ohňostroj
2.2 Podpora spolkové,
činnosti a zázemí pro
spolkovou činnost

vysoká

průběžné

Obec
Sokol/SDH/MS
ČSV,

250.000,-Kč

Obec

Komentář: V roce 2019 finančně podpořeny formou provozní dotace, případně darů subjekty: Sokol Bordovice,
SDH Bordovice, Javor Bordovice
2.3
Podpora
školství,
vysoká
průběžné
Obec
500.000,-Kč
Obec
památek
Komentář: Naplněno, provozní transfer MŠ ve výši 42000 tis. Kč; dále bylo částkou 100 tis. Kč podpořen nákup
konvektomatu pro školní jídelnu

Opatření 3 – Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
Název aktivity
3.1 Rekonstrukce místní
komunikace – Súhrady

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

vysoká

2016-2018

obec

2 000.000,Kč

Rozpočet obce:
1.000 000
Dotace MMR:
1 000 000

Komentář: V roce 2015 neproběhla žádná realizace, předpokládané zahájení projektových prací v roce 2016
3.2 Výstavba komunikace
její odvodnění v obytné
zóně Z1

vysoká

2015- 2018

obec

1 000.000,Kč

Rozpočet obce

Komentář: V roce 2015 dokončena projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení
3.3 Rozšíření kanalizační a
vodovodní sítě v obytné
zóně Z1

vysoká

2015-2018

obec

400.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace

Komentář: V roce 2015 dokončena projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení
3.4 Průběžná rekonstrukce
Velkého vodovodu

vysoká

2016-2022

obec

500.000,-Kč

Rozpočet obce
dle výše zisku
z vodného

Komentář: Probíhá průběžná realizace, v roce 2019 nově zrekonstruováno 100 m řadu velkého vodovodu
3.5 Rozšíření sítě veřejného
osvětlení-zóna Z1, nové
domy

střední

2015-20122
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250.000,-Kč

Rozpočet obce
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Komentář: v roce 2015 vyhotovena projektová dokumentace pro osvětlení u nových domů v lokalitě u Rolofolu,
vyřízeno stavební povolení
3.6 Rekonstrukce
komunikace Nové domky u
Rolofolu a výstavba
propustku na vodoteči

střední

2016-2022

obec

1 500.000,Kč

Rozpočet obce

3.7. Rekonstrukce chodníku

střední

2016-2018

obec

150.000,-Kč

Rozpočet obce

Komentář: probíhá průběžná realizace, v roce 2015 byly opraveny (v rámci reklamačního řízení) propadlé
překopy kanalizačních přípojek
3.8 rekonstrukce
vysoká
2015-2022
obec
300.000,-Kč
obec
dopravního značení na
místních komunikacích
Komentář: Vytvořen projekt svislého dopravního značení pro řešení dopravní situace v prostoru křižovatky na
Lichnov
3.9 Pořízení zásahového
vozidla JSDH a cisterny.
vysoká
2017-20222
obec
1,3 mil.
Podpora vybavení, výstroje
zásahové jednotky a
zásahových vozidel
Komentář: průběžný monitoring případné možnosti získání dotace pro nákup vozidla
3.10 instalace
vysoká
2015-2022
obec
150.000,-Kč
zpomalovacího semaforu
Komentář: realizace pozastavena z důvodu majetkových poměrů potřebných pozemků
3.11 Výkup a rekonstrukce
střední
2015-2021
obec
cesty Paseky-Daremní
3.12. Rozšíření hřbitova,
výstavba parkoviště, výkup
sřední
2022
obec
potřebných pozemků,
změna ÚPp
3.13. Propojení řadů
vysoká
2022
obec
Velkého a Malého
vodovodu.
Komentář: vytvořen geometrický plán, komunikace částečně odkoupena

dotace, obec

obec

800.000,-Kč

obec

1 mil.

obec

700.000,-

Obec, dotace

Opatření 4 – Zlepšení péče o veřejnou zeleň
Název aktivity

Důležitost

4.1 Zakoupení malotraktoru
vysoká
s kartáčem na snížení
prašnosti v obci
Komentář: zakoupeno, realizováno
4.2 Obnova a výsadba
střední
zeleně v obci
Komentář: počátek realizace odložen na 2016

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

2015-2017

obec

500.000,-Kč

dotace, obec

průběžně

obec

30.000,-Kč

obec
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C. IDENTIFIKACE BODŮ VYŽADUJÍCH AKTUALIZACI PROGRAMU
Body či podněty vyžadující aktualizaci či revizi Programu nebyly identifikovány.
V Bordovicích dne 2. 3. 2020
Schváleno ZO 4.3. 2020 usnesením č. 160/8
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