Strategický plán obce v období 2016 – 2025 – aktualizace duben 2021
Schválena zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2021 číslem usensení 268/19

Projekty, které zůstaly z původního plánu
opatření

odpově
dnost

Termín
realizace

obec

Spoluprac
ující
subjekt
škola

Zdroje financování

poznámka

2020 - 2023

Projektové –
odhadované
náklady
2 mil.

Rekonstrukce sociálního
zařízení v celé škole
Rekonstrukce atria
Rekonstrukce
elektroinstalace a
osvětlení v ZŠ
Výměna podlahových
krytin v ZŠ
Rekonstrukce cvičné
kuchyně v ZŠ
Budova současné MŠ
Hasičská zbrojnice
Neplachovice
Budova zámku

Vlastní a dotace

škola
škola

2020 - 2022
2016 - 2025

2 mil.
2 mil.

Vlastní a dotace
vlastní

Již by měl chybět pouze pavilon C –
kuchyně, jídelna, družina
Částečně již provedena úprava

obec
obec

obec

škola

2016 - 2025

2 mil.

vlastní

obec

škola

2021 - 2023

500 000,-

Dotace, vlastní

obec
obec

hasiči

2021 - 2022
2021 - 2025

10 mil.

Dotace, vlastní

2021 - 2030

50 mil.

Dotace, vlastní,

Přehodnotit způsob využití

Budova bývalé spořitelny
Sportovní areál

obec
obec

2021 - 2025
2021 - 2025

20 mil.
16 mil.

Dotace, vlastní
Dotace, vlastní

Vyhodnotit způsob využití
Zpracovat projektovou dokumentaci v r.
2021 z dotace MSK
V případě zakoupení prodejny vyřešit ve
dvoře
Zpracovat seznam opravovaných a nově
budovaných chodníků v obci – řadit podle
důležitosti

Vybudování sběrného
dvoru
Rekonstrukce a výstavba
nových chodníků

obce

2021 - 2023

Dotace, vlastní

obec

2021 - 2025

Dotace, vlastní

obec

podnikate
lé
spolky

Je v plánu MAP
Vyhodnotit způsob využití či prodej

Oprava místních
komunikací
Vybudování místa pro
přecházení a chodníků
v místní části Zadky
Řešení dopravní situace
v obci - dopravní značení
Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Rekonstrukce rozhlasu
Realizace plánu
společných zařízení
v rámci KPÚ

obec
obec

Sdružení
I/11-I/57

obec
obce
obec
Obec,
SPÚ

Dodavatel
ská firma

2021 - 2025

Dotace, vlastní

2022 - 2025

dotace

2021 - 2022

Dotace, vlastní

2021 - 2025

dotace

2021 - 2025

dotace
Dotace, vlastní

Zpracovat seznam komunikací
s naléhavostí opravy či rekonstrukce
Řešit společně s akcí Bruntál – Opava studie

Zvážit jeho případné zrušení
Drobné zařízení, které může vybudovat
obec na základě projektů

Nové doplnění strategického plánu v roce 2021

opatření

odpovědnost Spolupracující Termín
Projektové –
subjekt
realizace odhadované
náklady
obec
2021 2,5 mil kupní
2025
cena
10 mil.
rekonstrukce

Zdroje financování

Centrální veřejný
prostor obce – nová
část – ul. Zámecká, ul.
Školní
Odkanalizování místní
části Zadky

obec

dotace

Oplocení zámeckého
parku

obec

Řešení pokrytí
kvalitním internetovým
připojením obecních
budov, ale i občanů

obec

Nákup a rekonstrukce
budovy bývalé
prodejny za účelem
přebudování na nový
obecní úřad a zázemí
pro terénní
zaměstnance společně
se sběrným dvorem

obec

20222026

Občané Zadků

Občané, firmy

8 mil.

poznámka

Dotace, vlastní

2021 2025

Příspěvky občanům

20212025

Dotace, vlastní, sbírka

2021 2025

Dotace, vlastní

Domovní ČOV si vystaví ve
spolupráci s obcí, obec přispěje
daným procentem, nebo částkou
Dokončit dolní část, pak postavit
bránu s brankou na ul. Zámecké
s malou částí plotu a branku
směrem ke střelnici – pouze jako
náznak plotu. Případně obnovit
pletivo od pole

