Program rozvoje obce Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 – Akční plán

4 Akční plán
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány
příslušné cíle uvedené v PRO. Zpracovává se na období nejbližších 1–2 let. Akční plán v podstatě
představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje jednotlivé rozvojové
aktivity na nejbližší časové období1. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny
do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 1).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být
v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem obce na následující rok. Projekty
zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj
financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen
zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat
souběžně s přípravou rozpočtu obce. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového
a finančního hlediska realizovat v následujícím roce. Přehled konkrétních aktivit, které byly výběrem
zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením obce.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním pololetí
roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé
projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo realizovat,
jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů.

Následující přehledová tabulka 32 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu podrobně
specifikovány a které konkrétní informace obsahují.
Aktivity zařazené v zásobníku projektů nejsou tak podrobně specifikovány, jako je tomu v případě
aktivit zařazených v akčním plánu, tj. nejsou u nich popsány všechny informace, které jsou uvedeny
v řádcích následující tabulky 32. U aktivit zařazených v zásobníku projektů jsou podrobně specifikovány
tyto informace:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

žadatel
role obce
zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
předpokládané období realizace projektu
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028

1

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce.
Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.

Stránka 1 z 9

Program rozvoje obce Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 – Akční plán
Tabulka 32: Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu

Název aktivity
žadatel projektu

uvedení konkrétního žadatele

partneři projektu/dotčený orgán

spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role obce

realizační/iniciační/motivační/participační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji obce
rizika

rizika realizace projektového záměru

typ projektu

investiční/neinvestiční

důležitost projektu

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady projektu

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace
apod.

vazby na strategické dokumenty

výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os,
specifických cílů apod.

místo realizace projektu

konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality

území dopadu

území, které bude projekt ovlivňovat

předpokládané období realizace projektu

předpokládaný rok realizace

odpovědnost za realizaci projektu

subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování
aktivity

stav připravenosti projektu

záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO
podle potřeby uvedeny další informace
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V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
a. s. = akciová společnost
ČEZ = České energetické závody
DP = dotační program
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KOR = klíčová oblast rozvoje
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
o. p. s. = obecně prospěšná společnost
PORV = Podpora obnovy a rozvoje venkova
POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRO = Program rozvoje obce
SC = specifický cíl
SO = strategická oblast
SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC = strategický cíl
SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
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Revitalizovat rybník v lokalitě místně zažitého názvu Dolce
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou

partneři
KHK kraj
projektu/dotčený orgán
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační i iniciační
zlepšení stavu vodních ploch na území obce
nedostatek finančních prostředků
investiční
vysoká

předpokládané náklady
v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP MZe – program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích
vlastní prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 4: Environmentální
prostředí a sítě, StC 4.1: Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje
a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi)

vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého
Protipovodňová ochrana a prevence)

kraje

2017-2020

(Opatření

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014–2020 (KOR 5: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň, veřejná
prostranství, StC S-5.I: Zajistit zdravé životní prostředí, minimalizovat negativní vlivy
znečištění, SC 5.1.4: Zajistit čistotu a množství povrchových a podzemních vod)

místo realizace projektu parcela KN 86/2 (k. ú. Slatina nad Úpou)
území dopadu

místní

předpokládané období
2019-2020
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

stav připravenosti
projektu

projektová dokumentace, výběrové řízení

doplňující informace

4.1.3:

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 2

Stránka 4 z 9

Program rozvoje obce Slatina nad Úpou na období let 2019-2028 – Akční plán

Zrekonstruovat místní komunikaci vedoucí z obce směrem k Mečovu
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou

partneři
Královehradecký kraj, MMR, Obec Hořičky
projektu/dotčený orgán
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území obce a mezi obcemi
nezískání dotační podpory, nedostatek finančních prostředků
investiční
vysoká

předpokládané náklady
cca 1–2 mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV
vlastní prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace projektu
území dopadu

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 2.2.1: Rozvoj
regionální silniční dopravy)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období
2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, StC S-3.II: Dobudovat
a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč. dopravní, SC 3.1.1:
Zlepšit stav a zajistit dostatečnou údržbu místních komunikací)
parcely KN 1879/3 (k. ú. Slatina nad Úpou) a KN 1306/2 (k. ú. Křižanov u Mezilečí
spadající již pod sousední obec Hořičky)
regionální

předpokládané období
2019-2020
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

stav připravenosti
projektu

stavební povolení

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 1
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Zajistit zpracování projektové dokumentace týkající se vybudování vodovodu na Končiny
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou

partneři
KHK kraj, Obec Hořičky, Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
projektu/dotčený orgán
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
rozšíření lokalit se zajištěnou dostupností zásobování vodou
vyhledání zpracovatele projektové dokumentace
investiční
vysoká

předpokládané náklady
v řádu jednotek stovek tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP KHK kraje – program Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod
vlastní prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 4: Environmentální
prostředí a sítě, StC 4.1: Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje
a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi)

vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 4.1.1: Zajištění
dodávky pitné vody a čištění odpadních vod)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, StC S-3.II:
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč. dopravní,
SC 3.2.1: Rekonstruovat doplnit infrastrukturu ve stávající zástavbě měst a obcí
regionu)

místo realizace projektu místní část Končiny
území dopadu

rozvoj základní infrastruktury kraje

předpokládané období
2019-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 1, 3
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Rozšířit parkovací plochu u Kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou, Římskokatolická farnost Boušín

partneři
orgány ochrany památek
projektu/dotčený orgán
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
rozvoj prvků infrastruktury, které slouží pro návštěvníky hřbitova a poutního místa
Boušín
objevení neočekávaných problémů při realizaci (ČEZ)
stanoviska orgánů ochrany památek
investiční
vysoká

předpokládané náklady
v řádu stovek tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu
vazby na strategické
dokumenty

vlastní prostředky obce
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období
2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, StC S-3.II: Dobudovat
a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč. dopravní, SC 3.1.2:
Dobudovat potřebnou dopravní infrastrukturu vč. doplňkové)

místo realizace projektu parcela KN 2388 (k. ú. Slatina nad Úpou)
území dopadu

regionální (Červenokostelecko)

předpokládané období
2019-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou, Římskokatolická farnost Boušín

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 1
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Revitalizovat prostor hřbitova na Boušíně
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou

partneři
MMR, Římskokatolická farnost Boušín
projektu/dotčený orgán
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zkvalitnění stavu prostoru hřbitova
nezískání dotační podpory
stanoviska orgánů ochrany památek
investiční
vysoká

předpokládané náklady
v řádu stovek tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV
vlastní prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 5: Vyvážený rozvoj a
správa regionu, StC 5.2: Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí
Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity)

vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 5.2.2: Eliminace
regionálních disparit a řešení územních specifik kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014–2020 (KOR 5: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň a veřejná
prostranství, StC S-5.III: Zlepšit kvalitu veřejných prostranství pro aktivní využívání
obyvatel regionu i návštěvníků regionu, SC 5.3.3: Revitalizovat a budovat veřejná
prostranství pro volný čas, setkávání, relaxaci, zábavu)

místo realizace projektu parcela KN 2385 (k. ú. Slatina nad Úpou)
území dopadu

místní

předpokládané období
2019-2020
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

stav připravenosti
projektu

vytvořena projektová dokumentace

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 1, 3
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Propagovat význam oblasti Slatinského mlýna jako východiska turistických tras
žadatel projektu

Obec Slatina nad Úpou

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. – Regionální informační centrum
partneři
SS KHK
projektu/dotčený orgán
SÚS KHK
role obce
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zvýšení povědomí o významu lokality, rozvoj cestovního ruchu a vymezení potřeb pro
plán rozvoje infrastruktury
nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu
investiční i neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady
v řádu stovek tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vlastní prostředky obce
DP KHK kraje – oblast rozvoje cestovního ruchu
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 1: Konkurenceschopnost a
inovace, StC 1.4: Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu
jako významné složky regionální ekonomiky)

vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 1.4.1: Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu a 1.4.2: Zkvalitňování služeb a marketingu
cestovního ruchu)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014–2020 (KOR 1: Ekonomický rozvoj regionu, StC S-1.V: Lépe využívat
potenciál regionu pro cestovní ruch – rozvíjet šetrný cestovní ruch v rámci celého
regionu, využívat specifika regionu, chránit a rozvíjet kulturní a historické bohatství
regionu, zvýšit příjmy obcí z cestovního ruchu, SC 1.3.1: Zkvalitnit a doplnit základní
infrastrukturu pro cestovní ruch vč. Doprovodné a SC 1.3.7: Zvýšit uživatelskou
dostupnost informací pro potenciální i reálné návštěvníky regionu)

místo realizace projektu parcela KN 1778/3 (k. ú. Slatina nad Úpou)
území dopadu

nadregionální

předpokládané období
2019 a dále
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

stav připravenosti
projektu

vytvořena stavební studie úpravy východiska turistických tras

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Slatina nad Úpou 2019–2028: 3
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