
Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2015 – 2018

1. Úvod

Dokument „Program rozvoje obce Hukvaldy“ schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo 
obce. Jedná se o materiál podpůrný, vycházející z priorit a investičních záměrů obce. Je vodítkem 
pro realizaci rozvoje obce a jejich jednotlivých místních částí. Opírá se o možnosti rozpočtu obce a 
možnosti spolufinancování z jiných zdrojů (dotace, úvěry, půjčky apod.).
Dokument je zpracován na jednotlivá léta volebního období podle finančně náročných a finančně 
méně náročných akcí.

2. Hlavní priority roku 2015

2. 1. Akce finančně náročné (nad 100 tis. Kč)

2.1.1 Dostavba kanalizace (17,6 mil. – úvěr a půjčka SFŽP)
2.1.2 Prodloužení vybraných stok v rámci projektu odkanalizování obce (1,7 mil.),
         financováno úvěrem
2.1.3 Vybudování kanalizačních přípojek budov ve vlastnictví obce, z rozpočtu (cca 100 tis.)
2.1.4 Projektová dokumentace na výstavbu mostu ev.č. HU-M-04 -Rychaltice u Štefka, z rozpočtu
         (200 tis.)
2.1.5 Projektová dokumentace – chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice II. etapa, z rozpočtu (190 tis.)
2.1.6 Projektová dokumentace cyklostezka Krnalovice-Rychaltice, z rozpočtu (200 tis.) - jen
         v případě souhlasů majitelů pozemků
2.1.7 Projekt půdní vestavby v ZŠ (rozšíření kapacity), z rozpočtu (150 tis.)
2.1.8 Vybudování přístřešku u ZŠ pro jízdní kola, z rozpočtu (180 tis.)
2.1.9 Oprava fasády domu č.p. 40, rodný dům LJ – v případě získání dotace, podíl obce 670 tis.,
         z rozpočtu
2.1.10 Výměna oken v budovách č.p. 4 a 5 Hukvaldy (cukrárna a večerka), z rozpočtu (400 tis.)
2.1.11 Dokončení rekultivace skládky, z rozpočtu (9,4 mil.)
2.1.12 Kompostéry pro občany + velkoobjemové nádoby na bioodpad + nádoby na kovy -
           v případě získání dotace, z rozpočtu obce (200 tis.)
2.1.13 Modernizace sítě OIIS, z rozpočtu (380 tis.)
2.1.14 Kácení stromů, z rozpočtu (250 tis.)
2.1.15 Koupě užitkového automobilu na rozvoz obědů z rozp. podle finančních možností (240tis.)
2.1.16 Oprava schodiště Restaurace na koupališti – chatoviště, z rozpočtu (cca 300 tis.)
2.1.17 Nákup pozemků pro technické zázemí a sběrný dvůr, z rozpočtu podle finančních možností
           (cca 1,3 mil)

2.2. Akce finančně méně náročné (do 100 tis. Kč)

2.2.1 Oprava komunikace Hora, Budák v Rychalticích, z rozpočtu (80 tis.)
2.2.2 Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni v Rychalticích, z rozpočtu (45tis.)
2.2.3 Opravy pomníků padlých na Hukvaldech a v Rychalticích, z dotace, podíl z rozpočtu 40 tis.
2.2.4 Zakoupení nové barevné tiskárny, z rozpočtu (70 tis.), dle finančních možností
2.2.5 Příprava podkladů a zpracování projektové dokumentace pro 2. etapu výstavby kanalizace



3. Hlavní priority roku 2016

3.1 Akce finančně náročné

3.1.1 Výstavba chodníku Dolní Sklenov-Rychaltice II. etapa ( cena dle PD 6,6 mil.), z rozpočtu
         obce a využití dotací
3.1.2 Výstavba nového mostu ev. č. HU-M-04 -Rychaltice u Štefka, z rozpočtu (2,5 mil.) -
         podle finančních možností obce
3.1.3 Realizace půdní vestavby v ZŠ – v případě získání dotace, podíl obce z rozpočtu
         (cca 2,3mil.)
3.1.4 Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u  na Hukvaldech u lakovny, ev. č. HU-
         M-11 z rozpočtu (200 tis.)
3.1.5 Realizace osvětlení komunikace v Krnalovicích (napojení místní kom. na obslužnou
         komunikaci, na p.č. 2416/18) 
3.1.6 Finanční podpora občanům obce na vybudování soukromých částí kanalizačních přípojek
         (500 tis.)
3.1.7 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ, z rozpočtu (335 tis.)
3.1.8 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy

3.2 Akce finančně méně náročné

3.2.1 Zpracování studie na zvýšení bezpečnosti chodců - chodníku z rozcestí  pod hukvaldským
         kopcem po lávku k Restauraci na koupališti a na druhou stranu k fotbalovému hřišti – 
         z rozpočtu (cca 20 tis.)
3.2.2 Zpracování projektové dokumentace na opravu lávky u Matuly v Rychalticích,
         ev. č. HU-L- 02, z rozpočtu (cca 40tis.)
3.2.3 Zpracování studie, na výstavbu chodníku od parkoviště na Hukvaldech kolem krajské
         komunikace směrem na HS, z rozpočtu (cca 20tis.)
3.2.4 Příprava podkladů a zpracování projektové dokumentace pro 2. etapu výstavby kanalizace
3.2.5 Vybudování zpevněných ploch a zástěn pro kontejnery na tříděný odpad
3.2.6 Opravy místních komunikací
3.2.7 Pořízení nových plakátovacích ploch (rozdělení na zpoplatněné a nezpoplatněné) 
3.2.8 Zpracování studie „Rozšíření tělocvičny v ZŠ“
3.2.9 Pořízení propagačních materiálů do IC Hukvaldy, z rozpočtu (cca 70 tis)
3.2.10 Vybudování zpevněné stezky areál ZŠ – mlýnský náhon (70 m), z rozpočtu (cca 80 tis.)
3.2.11 Čištění koryta mlýnského náhonu a potoků v majetku obce
3.2.12 Zpracování studie „Rekonstrukce restaurace Na koupališti“

4. Hlavní priority roku 2017

4.1 Akce finančně náročné

4.1.1 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ přízemí + 1. nadzemní podlaží, z rozpočtu (1,7 mil.)
4.1.2 Oprava lávky u Matuly v Rychalticích, ev. č. HU-L-02, z rozpočtu (cca 350 tis.)
4.1.3 Zpracování projektové dokumentace pro 2. etapu výstavby kanalizace - využít případných
         dotačních programů
4.1.4 Oprava chodníku kolem zámeckého parku, z rozpočtu (cca 300 tis.)
4.1.5 Výstavba cyklostezky Krnalovice – Rychaltice -  v případě získání dotace (cena dle PD 5,6
         mil.)
4.1.6 Zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku od parkoviště na Hukvaldech
         kolem krajské komunikace směrem na HS, z rozpočtu (cca 150 tis.)



4.1.7 Výstavba hřiště v areálu ZŠ, v případě získání dotace (rozpočet dle PD 8,6 mil.)
4.1.8 Finanční podpora občanům obce na zbudování soukromých částí kanalizačních přípojek (500
         tis.)
4.1.9 Rekonstrukce osvětlení v MŠ, z rozpočtu (251 tis.)
4.1.10 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy

4.2 Akce finančně méně náročné

4.2.1. Zpracování projektové dokumentace na - chodník z rozcestí pod hukvaldským kopcem po
          lávku k Restauraci na koupališti a na druhou stranu k fotbalovému hřišti – z rozpočtu (cca
          100 tis.)
4.2.2 Zpracování studie rekonstrukce domu č.p. 4 a 5 na Hukvaldech – využití půdních prostor,
         rekonstrukce bytu
4.2.3 Zadání a zpracování dokumentace pro výstavbu infrastruktury na pozemcích obce –
         Rychaltice, kolem komunikace do Krnalovic
4.2.4 Pořízení reklamních předmětů, z rozpočtu (30 tis.)
4.2.5. Dovybavení obecní knihovny, čerpání dotačních titulů
4.2.6  Čištění koryta mlýnského náhonu a potoků v majetku obce

5. Hlavní priority roku 2018

5.1 Akce finančně náročné

5.1.1 Oprava mostu na Hukvaldech u lakovny, ev. č. HU-M-11, z rozpočtu podle finančních
         možností (cca 2 mil.)
5.1.2 Výstavba chodníku rozcestí pod hukvaldským kopcem – lávka k Restauraci na koupališti,
         z rozpočtu (cca 1,3 mil.)
5.1.3 Oprava komunikace na chatoviště – pokládka živice
5.1.4 Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce domu č. p. 4 a 5 Hukvaldy -využití
         půdních prostor, rekonstrukce bytu
5.1.5 Rekonstrukce hřbitova v Rychalticích, využití dotací
5.1.6 Oprava komunikace od hnojiště, kolem kapličky k lyžařskému vleku (využití jako cyklotrasa)
5.1.7 Zakoupení traktorové sekačky, z rozpočtu (480 tis.)
5.1.8 Rekonstrukce osvětlení učeben v ZŠ, z rozpočtu (900 tis.)
5.1.9 Oprava sakrálních staveb v obci Hukvaldy

5.2 Akce finančně méně náročné

5.2.1 Opravy místních komunikací
5.2.2 Opravy autobusových zastávek
5.2.3 Opravy břehů potoků v majetku obce

Mgr. Luděk Bujnošek
starosta obce Hukvaldy

Schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 09.03.2015 č. usnesení 2/37. Doplnění o body 3.1.8,
4.1.10 a 5.1.9 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 25.08.2015 č. usnesení 4/85.


