Návrh aktivit a investic pro rozpočet obce Veselíčko v roce 2013
Aktualizace Plánu rozvoje obce v roce 2013
A) Projektové dokumentace a příprava:
Název dokumentace
1 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny - I. etapa
2 DSP - Revitalizace veřejného prostranství U kovárny - II. etapa
(propojení chodníku)
3 DSP Veřejné osvětlení Na Podvesní louce
4 Studie Revitalizace veřejného prostranství v Tupci v okolí autobusové
čekárny směrem k KD
5 Územní plán – změna č. 3
6 DSP cyklostezka Tupec – D. Újezd „Propojení obcí Veselíčko – Dolní
Újezd“
7 DÚR kompostárna

Stav 2012
Hotovo, projekt proveden
Projednání s obyvateli, dokončení DSP,
zahájení stavebního řízení
Zpracována DSP, stavební řízení
Vyhodnoceno jako nákladné dle
orientační nabídky
Zahájení procesu nového ÚP
Zpracována studie
Zpracována DÚR, projednání s VGW

Plán 2013
x
Stavební řízení, realizace akce

Priorita
x
x

x
Výhledově

x
D

Pokračování akce
Zadání zpracování PD dle ÚP (veřejně
prospěšná stavba)
Projednání s VGW, možnost podání ŽOD
na OPŽP
x

A
B

8 DSP Jižní cesta v parku - odvodnění zámeckého kopce, zatrubnění – I.
Projekt zpracován
etapa
9 DSP odvodnění zámeckého kopce – II. Etapa
Závisí na dřívějších etapách
Výhledově
Zpracováváno, slouží jako podklady pro Výhledově
10 Zkreslení půdorysů obecních a veřejných budov pro potřeby
dokumentací, energetických auditů apod. a následných žádostí o dotace žádosti (např. sokolovna)
– OÚ, MŠ, KD, sokolovna, hasičárna, výkupna ovoce, garáže, č. p. 7

B
x
D
x

11 DSP Nasvětlení zámku a zámeckého parku
12 Elektronická pasportizace místních komunikací
13 Nacenění výměny rozvodů v KD Tupec, rozokruhování vytápění

Zpracována studie
x
x

DSP, zahájení stavebního řízení
C
Zadání zpracování
B
Zadání zpracování PD, energetický audit B

14 Studie: Nadstavba garáží / nebo nákup domu U Braunerů a kompletní
vnitřní rekonstrukce na Obecní dům s muzeem tradic, galerií,
klubovnou pro mládež, knihovnou apod.
15 DSP kanalizace a ČOV Tupec
16 Rekonstrukce jižní zámecké zdi
Nově:
17 Rekonstrukce zeleně v obci Veselíčko (extravilán)

Zpracována studie

Výhledově

D

x
Zpracována PD, upravení PD

Zadání zpracování PD
x

B
x

Rozpracování dílčích částí PD

A

A

Dle výsledků výzvy OP LZZ
x

Zpracování ISRÚ ve spolupráci s
regionem
Dle výsledků dotace
Zadání aktualizace

A
A

x

Zpracování návrhu

B

22 Studie chodník na Podvesní louce
x
23 Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního topení x
v MŠ včetně energetického auditu.

Zadání zpracování
Zadání zpracování

B
A

Zahájení zpracování celkové studie a
projektové dokumentace, podání
žádosti do OPŽP (aktuálně využít jednu
z posledních větších dotací)
18 Zpracování strategie MAS Moravská brána (Lipensko), spolufinancování Jednání s obcemi a subjekty

19 Realizace projektu „Smart administration Veselíčko“
20 Aktualizace webových stránek obce se zapojením elektronického
územního plánu obce, digitálních map apod.
21 Veřejná vyhláška o pořádku a klidu v obci (v době konání letních zábav
a zodpovědnost pořadatelů za pořádek do 24 hodin po skončení akce,
sobotní a nedělní hluk ze strojů, řešení sankcí a vymahatelnosti)
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Aktualizace Plánu rozvoje obce v roce 2013
B) Projekty a záměry (realizační fáze)
Název akce
1 Oprava kamenných staveb ve francouzské zahradě zámeckého parku
(kašny, zeď, bazén)
2 Vytvoření jižní cesty v zámeckém parku (odvodnění zámeckého kopce,
zatrubnění) - I. etapa
3 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny
4 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny II. etapa
5 Rekonstrukce chodníků od MŠ do Tupce (výměna povrchu, srovnání
terénu
6 Revitalizace veřejného prostranství v Tupci
7 Nové povrchy v kontejnerových místech, dlažba a zeleň, přemístění
hnízd u zámku a v Tupci
8 Obnova herních prostor MŠ a vytvoření naučné stezky po památkách a
zajímavostech v obci
9 Oprava místních památek
10 Průvodce po místních památkách a zajímavostech obcí MR Lipensko
11 Publikace historie Veselíčka - předpokládané dokončení září 2013
12 Nákup komunální techniky, nebo zázemí pro obce (příkopové rameno) –
projekt MRL
13 Kompletní obnova WC v KD v Tupci
14 Výměna vstupních dveří v KD v Tupci za dřevěná
15 Nové dopravní značky
16 Grantový program na podporu spolků
17 Informační cedule – 3x při vjezdu do obce, 2x park, 1x obecní úřad, 1x
MŠ, 1x Tupec – vč. grafiky
18 Účast v soutěži Vesnice roku - vydání mapy obce, letáku obce a
pohlednic obce
19 II. kolo propagačních předmětů (Sportovní hry MRL)
20 Oprava cesty na Svrčov
21 Oprava cesty Za pastviskem
22 Veřejné osvětlení Na Podvesní louce
23 Bytový fond – výměna oken na č.p. 7

Stav 2012
Provedeno

Plán 2013
x

Priorita
x

Zpracována DSP

2014, Realizace dle financí, podání ŽOD

D

Provedeno
probíhá zpracování DSP
-

x
Realizace
Výhledově

x
A
D

Postupné úpravy, U kapličky
Provedeno

Dílčí úpravy (viz níže)
x

x
x

podán projekt do PORV MMR 2012

znovupodání do PORV MMR 2013

A

Provedeno, dokončuje se
Realizace projektu

x
x

x
x

Průběžné práce
Provedeno

Průběžné práce
Zvážení další aktivity dle dotačních
možností
Oprava, zařazení do POV OK 2013
Oprava, zařazení do POV OK 2013
x
Pokračování (viz samostatně)
x

B
x

x
x
Provedeno
Provedeno
Provedeno částečně, ostatní dle
možností dotací
Účast v SVR 2012
Provedeno
Drobná oprava cesty
Zadáno nacenění
Zpracována DSP
Zadání nacenění

Účast v SVR 2013 již ne, případně za 3-4
roky
x
Výhledově
2014, jinak dle zdrojů
Realizace
Projednání možnosti spolufinancování

A
A
x
A
x
x
x
D
C
A
B

Nově:
24 Nová čekárna v Tupci, obnova dalších čekáren v obci
25 Rekonstrukce jižní zámecké zdi

26 Drobné úpravy veřejných prostranství - cestní přechodka u zámku
k Zahálkové, cestní přechodka od parku do Veselí)
27 Vydání propagačních materiálů obce s ohledem na cestovní ruch
(pohlednice, mapa, leták)
28 Nebezpečí padajících větví z lip v Tupci (Stoklasa)

Námět 2011, podáno jako součást do
Zařazení aktivity do POV OK 2013
POV OK 2012
Zpracována PD, vypsání VŘ, upravení PD, x
nové VŘ, podání ŽOD do PPKPP OK

A

x

Společné zadání, nebo 2x2 akce dle
okolností
Zvážení další aktivity dle dotačních
možností, např. přes MRL

A

ořezání dle posudku

A

výstavba na jaro dle nabídky

A

1/2 objektu U kovárny?

A
C

x

x
Modernizace herních prvků ve sportovním areálu Sokolská zahrda (Nádvorník,
29 TJ Sokol)
x
Zřízení muzea v obci. Pořízení fotodokumentace o vesnici (Čočková, ředitelka
30 MŠ)
x
31 Rekonstrukce budovy MŠ: oprava střechy a krovů
x
32 Rekonstrukce budovy MŠ: rekonstrukce ústředního topení
Nové podlahy v MŠ, které by zabránily průniku radonu do místností pro pobyt
33 dětí.
34 Výměna dlažby ve školní kuchyni a v chodbách školky
Zpevnění části pozemku 1381/1 (vyasfaltování, nebo vydláždění) - Podlesný,
35 Hučín
Zpevnění přístuipové cesty v Tupci nad studnou k nemovitostem (Kalus,
36 Kolkovi, Malá, Nádvorníkovi)
Rekonstrukce jídelny na OÚ na hernu, více prostoru pro spolkové aktiity
37 SPOZ/KD a KDR

A

B

x

zpracování elektronické pasportizace,
energetický audit (podobně na KDT)
C
provedení měření, zpracování dokumentace
oprav pro VŘ
B
zpracování dokumentace pro VŘ
A
realizace po VŘ dle odhadu nacenění (spojit s
36)
A
realizace VŘ dle odhadu nacenění (spojit s
35)
A

x

drobné opravy, vlastními silami PO

x
x
x
x

A
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Aktualizace Plánu rozvoje obce v roce 2013
C) Vlastní akce pracovníků obce 2012-2013:
Název akce
1 Parkoviště u MŠ, zpevnění povrchu (zatravňovací dlaždice)
2 Nová výsadba před hřbitovem po vykácení jehličnanů

Stav 2012
x
Provedeno

Plán 2013
Priorita
x
Řešení zeleně v rámci celkového projektu A

3 Nová zeleň v dětské zahradě
4 Nákup zeleně do zámeckého parku
Nově:
5 Další dovybavení technikou pro údržbu
5 Obnova technického zázemí (garáže, stodoly, sběrna)

Provedeno
Provedeno

x
Průběžně dle okolností

B

x
x

Dle možností dotací přes MRL
Průběžně dle okolností

C
C

Stav 2012
Poskytnuta půjčka, provedeno,
proplaceno zpět obci
Poskytnuta půjčka, Realizace, Vrácení
půjčky
půjčka TJ Sokol schválena, podána ŽOD
na MAS Z-B
Zadání nacenění nutných oprav

Plán 2013/2014
x

Priorita
x

x

x

Realizace dle výsledků dotace

A

Podání projektu na MAS (žadatel SDH),
nebo do POV OK 2012 (blok)

A

Realizace dle výsledků dotace

B

D) Partnerství v projektech a záměrech 2012-2013:
Název akce
1 Kroje (Záhoří, o.s.)
2 CD (Záhoří, o.s.)
3 Nová sportovní plocha a výměna oken v sokolovně (TJ Sokol)
4 Obnova hasičské zbrojnice (SDH) - výměna oken apod.
Nově:
5 Hraběnčina naučná stezka (Záhoří, o.s.)

půjčka schválena, podá se ŽOD na RO
SZIF

TSu, 30. 11. 2012, aktualizace 12. 12. 2011, po jednání ZOV 7. 12. 2011 / aktualizace 9. 10. 2012 pro jednání ZOV 8/2012
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Aktualizace Plánu rozvoje obce v roce 2013
E) Společenské akce - hlavní pořadatel Obec Veselíčko
Název akce
1 Program podpory spolků (grantový program pro spolky, zaměření na
místní akce)
2 Listina akcí komisí obce (KDR: karneval, Pomazánkové Velikonoce,
koloběžkiáda, Podzimní slavnost, Vánoční jarmark)
3 Konference "Společně pro rozvoj regionu lipenského Záhoří" (příprava
strategie se zástupci obcí, spolků a podnikatelů z regionu)
4 Soutěž Vesnice roku
5 Sportovní hry mikroregionu Lipensko
6
7
8
9
10
11
12
13

Pálení čarodějnic
Jarní společenská akce (?)
Letní společenská akce (řezbářský salon + koncert v parku)
Podzimní společenská akce (+ výstava) - Setkání důchodců v KD
Zimní společenská akce (rozsvěcování vánočního stromku)
Silvestr 2013 u napoleonského památníku
Příprava setkání rodáků - Slavnosti obce 2014
Studijní cesta pro místní spolky za příklady dobré praxe

Stav 2012
realizace XX akcí

Plán 2013
100.000 Kč (cca 20 akcí)

Priorita
A

realizace YY akcí

dle soupisky

A

plán do konce roku

jaro 2013

A

účast
pořadání

další účast např. 2015, 2016
Jezernice, zapojení sportovců, zajištění
zázemí a propagace
pořádání (SPOZ, KuK)
plán 2014
pořádání
pořádání (SPOZ)
pořádání (KuK)
pořádání (SDH, Myslivci)
plánování, KuK
plán, jaro 2014

D
A

pořádání
pořádání, Napoleonské slavnosti
pořádání, Letní přemítání
plán
plán
plán
x
Poodří

A
C
A
A
A
A
B
B

