PROGRAM ROZVOJE OBCE

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
SCHVÁLENÝ AKČNÍ PLÁN NA ROK 2020
Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. X/2019/12a a č.X/2019/12b na X. zasedání ZO dne 18.12.2019.

PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - Akční plán 2020

STRATEGICKÁ VIZE
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům příjemné prostředí pro život tak, že bude poskytovat standardní služby odpovídající současné
době, přičemž bude zachován vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo za to ji navštívit a bylo pýchou v ní bydlet.
Strategické oblasti (cíle)
Strategická oblast 1

ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA

Strategická oblast 2

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A SPOLKOVÝ ŽIVOT A VNĚJŠÍ VZTAHY

Strategická oblast 3

PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Strategická oblast 4

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Strategická oblast 5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategická oblast 6

ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS

Návrh vychází z dokumentu Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem na období 2016-2020. Všechny ostatní projektové záměry zůstávají
v platnosti. Návrh upraven na základě pracovního jednání členů finančního výboru, rady obce a členů komise pro rozvoj obce dne 16.10.2019 a na základě
pracovního jednání zastupitelstva obce dne 12.11.2019. Uvedené investice a opravy jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2020 (uvedena položka rozpisu
rozpočtu u každého projektového záměru (PAR/POL)).
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PROJEKTY K REALIZACI V ROCE 2020
Záměr č. 8
Investor / Žadatel

Financování

Vazba na strategii

Záměr č. 10
Investor / Žadatel
Financování

Vazba na strategii

Chodník k bytovému domu – směrem na Frenštát p.R. ( I. etapa - část Huťařství – benzinová
pumpa), doplňková infrastruktura – vodovody, kanalizace
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Celkové předpokládané náklady – 5,5 mil. Kč (2219/6121)
spoluúčast obce = 995.000 Kč
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) = 4.505.000 Kč
Náklady na vybudování vodovodu Parmovice – 800.000 Kč (2310/6121)
Náklady na kanalizaci (položení potrubí do výkopu) – 200.000 Kč (2321/6121)
O realizaci bude rozhodnuto na základě rozhodnutí SFDI o dotaci
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)

Úprava interiéru obecního úřadu (nové kanceláře pro účetní obce v přízemí, malá zasedací místnost)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obec – 200.000 Kč (odhad) (6171/5137)
Popis: jedná se o pořízení nového nábytku do dvou kanceláří pro účetní v přízemí – vedle obřadní síně.
V případě malé zasedací místnosti se spíše jedná o obnovu původního účelu využívání této místnosti, poté,
co se knihovna přestěhuje do přízemí OÚ. V maximální míře se využije stávající vybavení.
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Podpora spolkového života v obci (SO6)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6)
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Záměr č. 11

Investor / Žadatel
Financování
Vazba na strategii

Záměr č. 16
Investor / Žadatel

Centrum obce - 1. etapa
v roce 2020 - dokončení projektu a získání stavebního povolení (náklady 400.000 Kč) (3639/6121)
realizace veřejné zakázky na 1. část (parkování mezi obecním úřadem a bytovým domem) (odhad nákladů
5.000.000 Kč) (3639/6121)
realizace přeložky VO ČEZ – odhad nákladů ČEZ – 800.000 Kč (3639/6121)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obce
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2)
Podpora spolkového života v obci (SO 2)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6)
Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, odvodnění komunikací, osvětlení, vodovod,
kanalizace, internet…)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Oprava místní komunikace: úsek po dokončení rozšíření kanalizace – MK u Cochlarů – 1,5mil. (2212/5171)
Oprava místní komunikace: úsek „na rozdílném“ společně s Trojanovicemi – odhad 1,0mil. Kč (2212/5171)
Akutní oprava - úsek bude specifikován v průběhu roku - 1,5mil. (2212/5171)
Zábradlí okolo Tichávky v dolní části obce (u p. Čajánka) - 170 000 Kč (2212/5171)

Financování
Pozn.: Pro opravy místních komunikací do dalších let bude stanoven plán oprav, který bude vycházet
z důležitosti MK dle pasportu MK, ze stavu MK, z frekvence jejího využití (dopravní vytíženost),
případně ze zohlednění dalších podstatných skutečností.
Vazba na strategii

Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)

4

PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - Akční plán 2020

Záměr č. 32
Investor / Žadatel
Vazba na strategii

Záměr č. 37
Investor / Žadatel
Financování

Sběrné místo v obci (na pile) – pokračování v přípravě, zastřešení kontejnerů, budování zázemí pro údržbu obce
Úprava míst pro kontejnery (v roce 2020 alespoň 2 -3 další místa)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem, v rozpočtu 100 000 Kč (3722/5139)
Řešení nakládání s odpady (SO 5)
Péče o životní prostředí (SO 5)

Revitalizace “Rotundy“ - oprava střechy
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obce (odhad nákladů – 500.000 Kč) (3613/5171)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)

Vazba na strategii

Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2)
Podpora spolkového života v obci (SO 2)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6)

Poznámka

Finanční náklady stanoveny odhadem.

Záměr č. 39
Investor / Žadatel
Financování
Vazba na strategii
Poznámka

Generální oprava střechy obecního úřadu = nátěr části budovy nad zasedací místností, byty a lékaři
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obce (odhad nákladů 100.000 Kč) (6171/5171)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Finanční náklady stanoveny odhadem.
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Záměr č. 40
Investor / Žadatel
Financování

Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost pro setkávání matek s dětmi, seniorů a dalších
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obec – odhad nákladů 300.000 Kč, dotace MAS Frýdlanstko - Beskydy z Programu rozvoje
venkova (3314/6121)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO1)

Vazba na strategii

Záměr č. 41
Investor / Žadatel
Financování
Vazba na strategii

Záměr č. 41
Investor / Žadatel
Financování

Vazba na strategii

Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2)
Podpora spolkového života v obci (SO 2 a SO 6)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 2 a SO 6)

Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského)

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obec (15%), 85% dotace SFŽP – výzva č. 7/2019 Přírodní zahrady (max. výše dotace 500.000 Kč)
Celkové náklady projektu, včetně spoluúčasti – 750 000 Kč (3113/6121)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Podpora školní infrastruktury (SO 6)
Podpora spolkového života v obci (SO 2 a SO 6)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 2 a SO 6)

Vybavení Galerie Karla Svolinského

Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Rozpočet obce , 500 000 Kč (3315/5137)

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO1)
Podpora školní infrastruktury (SO 6)
Podpora spolkového života v obci (SO 2 a SO 6)
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 2 a SO 6)

6

PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - Akční plán 2020

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2020
Záměr č. 20
Investor / Žadatel
Financování
Vazba na strategii

Záměr č. 16

Investor / Žadatel
Vazba na strategii

Revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží (P+R) – příprava studie
S ohledem na rekonstrukci budovy žel.st.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem,
Rozpočet obce – cenová nabídka Ing. arch. Martina Materny na urbanisticko-architektonickou studii
prostoru před nádražím je ve výši cca 140.000 Kč (3639/6121)
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1)
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2)

Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, odvodnění komunikací, osvětlení, vodovod,
kanalizace, internet…)
Vodov pod Skalkou (napojení objektů, které jsou doposud zásobovány z provozně souvisejícího
vodovodu pod BRC)
Obec Kunčice pod Ondřejníkem – financování z rozpočtu obce
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•

Příspěvek občanům na „Kotlíkové dotace“ – MSK 160 000 Kč (3713/6342)

BEZPEČNOST DOPRAVY

•
•
•
•
•

stavební úpravy BUS točny u dolního hřbitova – projekt i realizace 2020, cílem je dále snížení rychlosti při průjezdu křižovatkou
(2212/6121 – na oba projekty stavebních úprav v návrhu rozpočtu 300 000 Kč)
studie stavebních úprav na II/ 483 u zastávky rozcestí k nádraží - vybudování místa pro přecházení – 2020 projektová příprava, 2021
realizace (2212/6121 – na oba projekty stavebních úprav v návrhu rozpočtu 300 000 Kč)
nákup 4 ks radarů se čtením rychlosti (2 ks rovný úsek u rozcestí k nádraží v obou směrech, 2 ks na dolním konci – „u Mikalů“ v obou
směrech) – realizace 2020, 200 000 Kč (2233/6122)
umístění retardérů v lokalitě pod Stolovou (k diskusi)
studie výstavby chodníků na dolním konci (1. úsek od Humbarku směrem na Frenštát p.R., 2. úsek - od kostela směrem na Tichou) –
pozn. v rozpočtu prozatím zahrnuto není, je možno čerpat z rezervy

ÚDRŽBA OBCE – priority nad rámec běžné údržby
Nákup automobilu na údržbu obce na leasing. Parametry vozidla budou v rámci pracovní skupiny ještě nastaveny, mělo by se jednat o nosič kontejnerů.
Byl diskutován způsob financování. Panuje shoda, že vozidlo bude zakoupeno na leasing s nulovým vkladem a delší dobou splácení. (odhad nákladů na
splátky v roce 2020 600.000 Kč) (3639/5178)
Chodník k urnovému háji – 150 000 Kč (2219/6121)
Autobusové zastávky – postupná úprava, pozn. v rozpočtu prozatím zahrnuto není, je možno čerpat z rezervy
Nátěr budovy prodejny Hruška – 100 000 Kč (3613/5171)
Výsadba květin po obci – 335 000 Kč (3745/5169)
Oprava stavidla horní nádrže na žabáku – pozn. v rámci návrhu rozpočtu zahrnuto v běžné údržbě.
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Čištění spodní nádrže na žabáku - pozn. v rámci návrhu rozpočtu zahrnuto v běžné údržbě.
Zpevnění opěrné zdi u Niklů (pod areálem školy) – 100 000 Kč (3639/6121)
Oprava sociálního zařízení v hasičárně (návrh rozpočtu JSDH) – 140 000 Kč (5512/5171)
Termín sběru velkoobjemového odpadu: 28.3. a 19.9.2020.

POZEMKY (odhad celkových nákladů na výkup pozemků pod plánovanými investicemi– 1.000.000 Kč) (3639/6130)
Věcná břemena – v souvislosti s budování infrastruktury (vodovody, kanalizace)
Výkupy pozemků pod chodníkem k DPS
Výkupy pozemků v okolí vodních nádrží
Vynětí z lesa pod místními komunikacemi
Projekty zařazené do MAP vzdělávání ORP Frýdlant nad Ostravicí:
•
•
•
•

Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského) – v případě získání dotace bude realizace v roce 2020
Venkovní učebna na zahradě mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského)
Altán pro venkovní výuku - Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem – VI. etapa
Konektivita a zabezpečení kamerovým systémem ZŠ a MŠ Karla Svolinského
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Plán kulturních a společenský akcí: Kromě uvedených akcí mohou být pořádány koncerty, divadelní představení, besedy a obecní ples.

05.01.2020 Novoroční čtyřlístek (Turistický spolek Kunčice pod Ondřejníkem)
08.03.2020 Dětský karneval (OSKAR)
29.03.2020 Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček)
07.04.2020 Velikonoční vajíčko (SPV)
03.04.2020 Aprílová diskotéka (OSKAR)
05.05.2020 Pietní akt k výročí osvobození obce (obec)
05.05.2020 Kunčický ovál (SPV)
08.05.2020 noční soutěž o Kunčický pohár (SDH)
23.05.2020 Kunčický pochod - Po stopách partyzánů (Turistický spolek Kunčice p. O. )
06.06.2020 Hry bez hranic Mikroregionu Frýdlanstko - Beskydy a Dětský den
28.06.2020 Oskar běží maratón (OSKAR)
17.07.2020 Pouťová zábava (SDH)
18.07.2020 Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří Magdalény (farnost)
19.07.2020 Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří Magdalény (farnost)
31.07.2020 Splatnost poplatku za komunální odpad (obec)
08.08.2020 Rybářský den (Rybářský spolek)
06.09.2020 Hvězdicový výstup na vrchol Tanečnice (Pustevny) ( Turistický spolek Kunčice p. O. )
12.09.2020 Den obce (obec a spolky)
26.09.2020 Kunčická bečka (SDH)
11.11.2020 Lampiónový průvod
04.12.2020 Rozsvěcení Vánočního stromu (obec)
11.12.2020 Festival Souznění v Kunčicích (obec)
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Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020:
Sportovní zázemí v majetku obce tvoří:
-

sportovní a volnočasové zázemí TJ Sokol a víceúčelový sportovní a rekreační areálu u ZŠ
z dlouhodobého hlediska je záměr na postupné dobudování a údržbu obou sportovních areálů
vybavení areálu u ZŠ: multifunkční hřiště, tartanový ovál, in-line dráha, venkovní fitness. Školní areál slouží nejen škole, ale v odpoledních
hodinách a o víkendech také široké veřejnosti. Zároveň je využíván k pořádání různých sportovních i kulturních akcí.

-

V dolní části obce se na nachází budova tzv. „MŠ Dolní“ se svou vlastní zahradou, která slouží jako sportoviště této MŠ. V roce 2020 je
plánována obnova této školkové zahrady - Úprava zahrady u budovy mateřské školy „dolní“ (ZŠ a MŠ Karla Svolinského).

-

Ke sportovnímu vyžití občanů slouží areál TJ Sokol, kde se nachází nedávno opravená budova s prostornou tělocvičnou a zázemím. Dále
udržované fotbalové hřiště a volejbalové a tenisové kurty, které čekají na celkovou rekonstrukci. Také by bylo vhodné vybudovat zde např.
běžeckou dráhu.

-

V obci působí několik zájmových spolků a organizací. Patří mezi ně například: Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná Jednota Sokol,
Klub českých turistů, Český svaz ochránců přírody – ČSOP Skalka a ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, o. s. Ondřejník a OSKAR. Tyto
zájmové spolky ve spolupráci s obcí a ZŠ a MŠ Karla Svolinského pořádají řadu kulturních, sportovních a kulturních akcí v průběhu roku.
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V roce 2020 nás čeká příprava rozvoje obce na další období – spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy.
Střednědobý výhled projektových záměrů k realizaci:

2021 - stavebních úpravy na silnici II/ 483 u zastávky rozcestí k nádraží - vybudování místa pro přecházení
-

chodník k DPS (2. etapa od benzínové pumpy k DPS) (4 mil. Kč)
nové centrum obce: dokončení 1. etapa (prostor před obecním úřadem (5 mil. Kč)

2022 - revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží (6 mil. Kč)
Uvedené investice a opravy jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2020 (uvedena položka rozpisu rozpočtu u každého projektového záměru).
Pro přehlednost vytvořen také:
•
•

Souhrnný přehled výdajů na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - položka 5171 návrhu rozpočtu na rok 2020
Souhrnný přehled výdajů na INVESTICE (realizace programu rozvoje obce - akční plán) položka 6xxx návrhu rozpočtu na rok 2020

V Kunčicích pod Ondřejníkem 30.12.2019
Zprávu předkládají
Mgr. Michaela Šebelová – starostka obce
David Fojtík – místostarosta obce
Ing. Zdeněk Strnadel - předseda komise pro rozvoj obce
Ing. David Strnadel – předseda finančního výboru
Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. X/2019/12a a č.X/2019/12b na X. zasedání ZO dne 18.12.2019.

Usnesení ZO č. X/2019/12a: ZO schvaluje Program rozvoje obce: Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020.
Usnesení ZO č. X/2019/12b: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2020.
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Souhrnný přehled výdajů na INVESTICE (realizace programu rozvoje obce - akční plán) položka 6xxx návrhu rozpočtu na rok 2020

PAR POL PARAGRAF
POLOŽKA
2212 6121
Silnice
6121 Budovy, haly a stavby
6121 Budovy, haly a stavby
Ostatní záležitosti
2219 6121
ROZPIS
pozemních
2219 6121
komunikací
6121 Budovy, haly a stavby
Bezpečnost
2223 6122 silničního provozu
6122 Stroje, přístroje a zařízení
2310 6121
Pitná voda
6121 Budovy, haly a stavby
Odvádění a čištění
odpadních vod a
2321 6121
nakl. s kaly
6121 Budovy, haly a stavby
3113 6121
Základní školy
6121 Budovy, haly a stavby
3314 6121 Činnosti knihovnické
6121 Budovy, haly a stavby
3639 6121
3639 6121
3639 6121 Komunální služby a
územní rozvoj j.n.
3639 6121
3639 6121
3639 6130
Změny technologií
3713 6342
vytápění
Celkový součet

POZNÁMKA
ROZP 2020
300 000,00 přecházení - u dolního hřbitova a rozcestí k ČD

5 500 000,00 chodník k DPS
150 000,00 chodník k urnovému háji
200 000,00 radary se čtením značky 4 ks
800 000,00 vodovod Parmovice

200 000,00 (položení potrubí - kanalizace u DPS)
750 000,00 zahrada MŠ dolní
300 000,00 zázemí pro knihovnu

6121 Budovy, haly a stavby
ROZPIS
6121 Budovy, haly a stavby
ROZPIS
6121 Budovy, haly a stavby
ROZPIS
6121 Budovy, haly a stavby
ROZPIS

400 000,00 Centrum obce-PD arch. Materna + staveb.povolení
800 000,00 Centrum obce - přeložka VO ČEZ
140 000,00 studie - prostory před nádražím
100 000,00 zpevnění opěrné zdi pod areálem ZŠ
5 000 000,00 Centrum obce-parkování mezi OÚ a byt.domem
1 000 000,00 výkup pozemků

6121 Budovy, haly a stavby
6130 Pozemky
6342 Investiční transfery krajům

160 000,00 kotlíkové dotace
15 800 000,00
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Souhrnný přehled výdajů na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - položka 5171 návrhu rozpočtu na rok 2020

PAR

POL

2212

5171

2212

5171

2212
2212
3113

5171
5171
5171

3612

5171

3613

5171

3613

5171

3631
3639
3745
4351
5212
5512

5171
5171
5171
5171
5171
5171

6171

5171

6171

5171

PARAGRAF

POLOŽKA
5171 Opravy a udržování
ROZPIS

Silnice

5171 Opravy a udržování
ROZPIS
5171 Opravy a udržování
ROZPIS
5171 Opravy a udržování

Základní školy
Bytové
hospodářství
Nebytové
hospodářství
Veřejné
osvětlení

5171 Opravy a udržování

ROZP 2020

1 500 000,00 MK u Cochlarů
MK- úsek na rozdílném společně s
1 000 000,00 Trojanovicemi
170 000,00 zábradlí u Tichávky - Čajánek
1 500 000,00 opravy MK
50 000,00 multif. Hřiště
10 000,00

5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování
ROZPIS

500 000,00 opr. - rotunda

5171 Opravy a udržování

100 000,00 opr. prodejny Hruška

5171 Opravy a udržování

200 000,00
200 000,00
4 600,00
4 000,00
5 000,00
140 000,00

5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování

Činnost místní
správy

5171 Opravy a udržování
5171 Opravy a udržování
ROZPIS

vozy, traktor, vod. Nádrž apod.
zeleň
DPS
rozhlas
opr. soc. zařízení v hasičárně

100 000,00 nátěr střechy - OÚ
120 000,00 drobné opravy, servis výtahu

5171 Opravy a udržování

Celkový
součet

POZNÁMKA

5 603 600,00
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