Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 – 2010

1. Úvod
Dokument „Program rozvoje obce Hukvaldy“ je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona
č. 128/2000 Sb., Díl 2 § 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje
zastupitelstvo. Dokument vychází z priorit a investičních záměrů všech volebních stran obce.
Dokument lze chápat pouze jako materiál podpůrný, není dogma. Je vodítkem pro realizaci
záměrů rozvoje obce, jednotlivých místních částí, opírající se o možnosti rozpočtu obce a
možnosti spolufinancování z jiných zdrojů (dotace, půjčky, úvěry apod.).
Dokument je rozpracován na jednotlivá léta volebního období podle finančně náročných
a finančně méně náročných akcí, včetně odůvodnění jednotlivých záměrů.

Schváleno zastupitelstvem obce Hukvaldy 23.3.2007
č.usnesení 3/68.

Jaroslava Michnová, starostka

……………………………………..

Lukáš Strakoš, místostarosta

……………………………………..
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Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 – 2010
2.1. Hlavní priority roku 2007
2.1.1. Akce finančně náročné
2.1.1.1. Rekonstrukce obecního úřadu (dotace 6 mil. Kč), 3 mil. Kč z rozpočtu obce.
2.1.1.2. Rekonstrukce kabin TJ Sokol (dofinancování z rozpočtu obce 2. 680 000 Kč),
pouze v případě získání dotace.
2.1.1.3. Projektová dokumentace „Zlepšení čištění odpadních vod“, akce SMOPO,
podíl z rozpočtu obce ( 1 mil. Kč).
2.1.1.4. Kabelová televize – splátky faktur 640 tis. Kč.
2.1.1.5. Oprava mostu u koupaliště 300 tis. Kč (+ 300 tis. Kč požadováno z dotace).
2.1.1.6. Oprava MK – chatoviště (300 tis. Kč).
2.1,1.7. Oprava MK – („široká mez“) – Hukvaldy (158 tis. Kč).
2.1.1.8. Chodník pro pěší – 2. etapa Dolní Sklenov, Rychaltice, zadání + zpracování
prováděcí dokumentace (150. tis. Kč).
2.1.1.9 Oprava MK – p. Laník – p. Strakoš ( 100 tis. Kč).
2.1.1.10.Zakoupení nového nábytku na obecní úřad (v případě přebytku rozpočtu).
2.1.1.11.Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o.
2.1.1.12. Zdůvodnění.
Rekonstrukce je nezbytná z důvodu havarijního stavu budovy, která je
v majetku obce.
Kabiny na fotbalovém hřišti nesplňují hygienické normy a technické zázemí.
Kanalizace bude podmínkou při překročení limitu počtu obyvatel nad 2 000.
Splátka je spojena s vybudováním kabelové televize.
Povinnost údržby a oprav mostů ukládá zákon, most u koupaliště je v hav.stavu.
Opravou místních komunikací zkvalitníme dopravní obslužnost a zlepšíme vzhled.
Chodník pro pěší bude tvořit nedílnou součást dokončené etapy chodníku č. 1.
Zakoupení nábytku dle finančních možností rozpočtu obce.
Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o. - I. etapa oprav v rozsahu
upřesněném v PD, dle finančních možností zřizovatele.
2.1.2. Akce finančně méně náročné
2.1.2.1. Oprava + aktualizace polepu informačních tabulí, viz. projekt Lašská brána
(57 tis. Kč).
2.1.2.2. Zadání a zpracování projektu na úpravu hřbitova na Hukvaldech (50 tis.Kč).
2.1.2.3. Zadání a zpracování projektu na stavbu nové komunikace „Na steklé“
(50. tis. Kč).
2.1.2.4. Zřízení 3 ks informačních tabulí v místních částech obce ( 40 tis. Kč).
2.1.2.5. Instalace kontejnerů na tříděný odpad ( 40 tis. Kč).
2.1.2.6. Výkup pozemků v zájmu obce (20 tis. Kč).
2.1.2.7. Zdůvodnění.
Obsahová stránka informačních tabulí je zastaralá, polep poškozený, výměna nutná.
Rekonstrukce hřbitova souvisí s rozvojem obce (součást volebních
programů).
S ohledem na nový stavební zákon stávající příjezdová komunikace je nevyhovující.
Zřízení informačních tabulí zkvalitní informovanost občanů.
Instalace cca 40 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů zlepší životní prostředí v obci.
Výkup pozemků je v zájmu obce.
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2.2. Hlavní priority roku 2008
2.2.1. Akce finančně náročné
2.2.1.1. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, p.o. ( 5 mil. Kč).
2.2.1.2. Veřejné osvětlení ( 1,5 mil. Kč).
2.2.1.3 Realizace úpravy hřbitova na Hukvaldech ( do 1. mil. Kč).
2.2.1.4. Vyhotovení nového územního plánu obce Hukvaldy (500 tis. Kč).
2.2.1.5. Odstranění starých stromů,výsadba zeleně na k. ú. Rychaltice (500 tis. Kč).
2.2.1.6. Oprava mostu Rychaltice „U dvora“ (500 tis. Kč).
2.2.1.7. Vybudování nové MK – manž. Horovi, k.ú. Rychaltice ( 500 tis. Kč).
2.2.1.8. Vybudování nové MK – Na Steklé, k.ú. Sklenov ( 300 tis. Kč).
2.2.1.9. Kabelová televize – splátky faktur 300 tis. Kč.
2.2.1.10. Výstavba chodníku pro pěší – 2.část ( 200 tis. Kč) v případě získání dotace.
2.2.1.11. Instalace internetového kiosku na Horním Sklenově ( 160 tis. Kč).
2.2.1.12. Zadání a vypracování prováděcí dokumentace na sanaci skládky
(150 tis. Kč).
2.2.1.13. Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy 162, p.o.
2.2.1.14.Zdůvodnění.
Rekonstrukce kuchyně je nezbytná z důvodů bezpečnostních a hygienických.
Veřejné osvětlení nutno řešit v návaznosti na aktualizaci pasportu.
Úpravou hřbitova dojde ke zlepšení vzhledu a zdůstojnění tohoto pietního místa.
Vyhotovení nového územního plánu ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Údržba a výsadba zeleně zkvalitní živ. prostředí (součást vol. programů).
Oprava mostu je daná revizní zprávou.
Oprava místních komunikací a vybudování nových komunikací zkvalitní dopravní
obslužnost a zlepší život občanům.
Splátka faktur je vázána na vybudování kabelové televize.
Výstavbou 2. části chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti osob a zároveň ke
zvelebení místní částí Dolní Sklenov a Rychaltice.
Internetový kiosek usnadní získávání informací místním občanům i turistům.
Sanace skládky v roce 2009.
Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o. - II. etapa oprav v rozsahu
upřesněném v PD, dle finančních možností zřizovatele.
2.2.2. Akce finančně méně náročné
2.2.2.1. Oprava MK – p. Matula - p.Tobola ( 55 tis. Kč).
2.2.2.2. Oprava + pořízení nových dopravních značek + oprava značek cyklotrasy
(50 tis. Kč).
2.2.2.3. Zadání a zpracování projektu na úpravu hřbitova v Rychalticích (50 tis. Kč).
2.2.2.4.Zdůvodnění
Opravy místních komunikací jsou v kompetenci samosprávy obce.
Údržba dopravních značek a cyklotrasy je podmínkou rozvoje turistického ruchu na
území obce.
Rekonstrukce hřbitova souvisí s rozvojem obce (viz. volební programy).
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2.3. Hlavní priority roku 2009

2.3.1. Akce finančně náročné
2.3.1.1. Dokončení výstavby chodníku pro pěší – 2. etapa Rychaltice ( 4,5 mil. Kč).
2.3.1.2. Sanace skládky SDO (2. mil. Kč).
2.3.1.3. Realizace úpravy hřbitova Rychaltice (1. mil. Kč).
2.3.1.4. Zadání a zpracování prováděcí dokumentace pro výstavbu infrastruktury
k rodinným domkům, bytům (1. mil. Kč).
2.3.1.5. Oprava mostu Rychaltice – p. Štefek (500 tis. Kč).
2.3.1.6. Odstranění starých stromů,výsadba zeleně na k. ú. Sklenov (500 tis. Kč).
2.3.1.7. Dokončení rekonstrukce kabin TJ Sokol ( 200 tis. Kč ).
2.3.1.8. Údržba + oprava MK na k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice (100 tis. Kč).
2.3.1.9. Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o.
2.3.1.10. Zdůvodnění.
Výstavbou chodníku zkvalitníme bezpečnost chodců a zkrášlíme obec.
Sanaci skládky dojde ke zkvalitnění životního prostředí v obci.
Rekostrukcí hřbitova zlepšíme pietní místo navštěvované místními občany,
návštěvníky obce a zahraničními turisty.
Vybudováním infrastruktury nabídneme občanům možnost výstavby rod.domků.
Oprava mostů a místních komunikací tvoří součást zkvalitnění dopravní obslužnosti.
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví občanů je údržba stromů a výsadba

zeleně povinností obce.
Výstavbou sportovního areálu dojde k jeho víceúčelovému využití.
Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o. - III.etapa oprav v rozsahu
upřesněném v PD, dle finančních možností zřizovatele.
2.3.2. Akce finančně méně náročné
2.3.2.1. Oprava křížů – černý kříž - Palesky a kříž v Rychalticích - most (50 tis. Kč).
2.3.2.2. Vybavení víceúčelového hřiště v Rychalticích ( 50 tis. Kč).
2.3.2.3. Výkup pozemků (40 tis. Kč).
2.3.2.4. Zakoupení štěpkovače ( 30 tis. Kč).
2.3.2.5. Zakoupení sekačky.
2.3.2.6. Zdůvodnění
Kříže se nachází na území obce a jsou součástí historie obce. Je nezbytné
o ně pečovat.
Vybavením víceúčelového hřiště podpoříme sportovní aktivity mládeže.
Výkup pozemků je v zájmu obce.
V souvislosti se snížením nákladů na údržbu veřejných ploch je zakoupení
štěpkovače a sekačky potřebné.
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2.4. Hlavní priority roku 2010

2.4.1. Akce finančně náročné
2.4.1.1 Výstavba kanalizace (2 mil. Kč).
2.4.1.2. Zakoupení traktoru (1,5 mil. Kč).
2.4.1.3. Realizace projektu obnovy zeleně (800 tis. Kč).
2.4.1.4. Výstavba rodinných domků, bytů – dokončení (500 tis. Kč).
2.4.1.5. Oprava lávky v Rychalticích (150 tis. Kč).
2.4.1.6. Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o.
2.4.1.7. Zdůvodnění.
Kanalizaci obce dojde ke zlepšení životního prostředí.
Kvalitní údržba prostranství a veřejných ploch závisí na kvalitní technice.
Dle projektu realizovat obnovu zeleně na k.ú. Sklenov.
Přípravou infrastruktury obecních pozemků pro výstavbu rodinných domků nabídne
obec možnost bydlení občanům místním i přespolním.
Provést opravu havarijního stavu lávky na základě revizní zprávy.
Traktor s přední + zadní radlicí, radlicí na odklizení sněhu, sekacím zařízením,
mulčovacím zařízením + vozík dvoukolový nahradí práci 2 brigádníků, ušetří čas i
peníze.
Oprava ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o. - IV. etapa oprav v rozsahu
upřesněném v PD, dle finančních možností zřizovatele.
2.4.2. Akce finančně méně náročné.
2.4.2.1. Pořízení rozcestníku u křižovatky v Rychalticích (60 tis. Kč).
2.4.2.2. Oprava poutače –rozcestník pod hukvaldským kopcem (50 tis. Kč).
2.4.2.3. Výkup pozemků ( 50 tis. Kč).
2.4.2.4. Doplnění + údržba dopravních značek na místních komunikacích.

2.2.2.5. Zdůvodnění
Důstojný vstup návštěvníkům obce Hukvaldy zajistíme realizací rozcestníku
umístěného v lokalitě aut. čekárny v Rychalticích.
Opravou poutače vylepšíme vzhled křižovatky pod hukvaldským kopcem.
Výkup pozemků je v zájmu obce.
S vybudováním nových MK je potřebné zabezpečit dopravní značení a
doplnit do pasportu.
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