STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ
NA OBDOBÍ LET 2014 – 2020
VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE II

Zpracovatel:

obec Dobrá
ČERVEN 2017

Monitoring, hodnocení a aktualizace Strategického plánu rozvoje
obce Dobrá na období let 2014 - 2020
Na základě zajištění operativních činností, jako je průběžné organizování kontroly a sledování postupů prací, pracovní skupina provedla
vyhodnocení plnění Strategického plánu za rok 2016 a byla vypracována již druhá aktualizace. U vybraných projektů byly doplněny informace
o postupu prací, odhad nákladů investičních akcí a data splnění akcí.
Priority
Doprava:
Výstavba parkovacích ploch. Tento projekt je průběžně plněn a ukončení je plánováno na rok 2018. Předpokládané náklady 25 000 000,-.
U projektu Postupná rekonstrukce stávajících chodníků, výstavba nových chodníků, napojení na chodníky sousedních obcí byl doplněn údaj o
nákladech na vybudování chodníku na Pazdernu 5 151 534,-. Příprava projektu na první úsek chodníku k VÚHŽ bude stát 1 900 000,- .
Životní prostředí:
Snížení hlučnosti a prašnosti u obchvatu výsadbou izolační zeleně – doplněna částka 90 000,-kč určená pro náhradní výsadbu v roce 2017.
Zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu – v roce 2016 byl navýšen počet svozů kontejnerů na papír.
Úprava prostředí a okolí sběrných míst - pro rok 2017 jsou vybraná dvě sběrná místa.
Občanská vybavenost:
Výstavba penzionu pro seniory – zpracována studie, na základě které jsou vedena jednání o nabytí pozemku. Předpokládané náklady pro
výstavbu 23 600 000,-.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – tento projekt byl splněn, v tabulce byly doplněny skutečné náklady na akci 11 681 806,-.
Vytvořit zásobník projektů pro MAS (k využití v období 2014-2020). V roce 2017 bude zpracován projekt Chodník k nádraží.
Podnikání a komunikace obce:

Nově zařazené projekty:
V rámci probíhajících pracovních jednání vzešly požadavky na nové projekty, které jsou zařazeny v tabulce č. 6. Jde o projekty „Rozšíření
kapacity MŠ Dobrá č.p. 710“ a „Oprava krovu pavilonu F ZŠ v Dobré“.

Tabulka 1 – Projekty k realizaci v rámci Priority 1 – Doprava

Opatření

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury

Přestavba křížení II/III u
Nošovic (stávající kruhový
objezd)

Zřízení okružní křižovatky na stávajícím křížení silnic č II/648 a III/4733 v
obci Dobrá.

Realizace je
možná po
schválení
územního
plánu

Investiční

Bude
doplněno

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury

Výstavba parkovacích ploch

Zřízení 60 parkovacích míst pro osobní automobily, 4 místa pro zdravotně
postižené, 5 pro zásobování a garáže pro služební vozy.

2017 - 2018

Investiční

25 000 000

2014 - 2020

Investiční

v.r. 2016

Průběžně plněno

Zpracován projekt pro stavební povolení a provedení stavby,
Opatření 1.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury

Zvyšování kvality místních
komunikací

Postupné opravy místních komunikací v obci.
Provádí se postupné opravy místních komunikací

5 000 000

Průběžně plněno
Opatření 1.2 Zvyšování
bezpečnosti na komunikacích

Rekonstrukce autobusových
zastávek v obci

Celková rekonstrukce autobusových zastávek – sjednocení vzhledu.

Bude doplněno

Investiční

Opatření 1.2 Zvyšování
bezpečnosti na komunikacích

Postupná rekonstrukce
stávajících chodníků,
výstavba nových chodníků,
napojení na chodníky
sousedních obcí

Rekonstrukce chodníků v centru obce, vybudování chodníku na Pazdernu,
prodloužení chodníku ze středu obce k VÚHŽ.

2014 - 2020

Investiční

Opatření 1.2 Zvyšování
bezpečnosti na komunikacích

Vybudování optických
retardérů

Projekt řeší zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Opatření 1.2 Zvyšování
bezpečnosti na komunikacích

Pořízení semaforu s radarem
a kamerou – regulace
rychlosti

Projekt řeší zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Bude
doplněno

5 151 534

V roce 2016 vybudován chodník na Pazdernu.
V roce 2017 probíhá příprava projektu na první úsek chodníku k VÚHŽ
Chodník k Nošovicím
Chodník k nádraží

1 900 000

Opatření

Opatření 1.2 Zvyšování
bezpečnosti na komunikacích

Název projektu

Zřízení obytných zón „30
km/h“
Průběžně plněno

Stručný popis projektu

Zklidnění dopravy v určitých lokalitách obce.
Jsou zřízeny dvě zóny v oblasti za nádražím a ve Staré Dědině.

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu
2016 - 2020

Neinvestiční

Odhad
nákladů
projektu
20 000

Tabulka 2 – Projekty k realizaci v rámci Priority 2 – Životní prostředí

Opatření

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Opatření 2.1 Snižování hluku a
prašnosti

Systematická komunikace a
vyjednávání s ČD CARGO
a.s. ve věci modernizace trati
Frýdek-Místek – Český Těšín

Zahájení vyjednávání s dopravcem na železnici ČD CARGO a.s. o
možnosti úpravy jízdního řádu na části trati v úseku Frýdek-Místek –
Dobrá, pro zásobování průmyslové zóny v Nošovicích pouze v denních
hodinách ve všední dny (nejlépe 7°°- 21°°) a maximálně v sobotu (7°°14°°).

2014 - 2020

Neinvestiční

Bude
doplněno

Opatření 2.1 Snižování hluku a
prašnosti

Snížení hlučnosti a prašnosti
u obchvatu výsadbou izolační
zeleně

Zvýšení kvality životního prostředí v obci.

2017 - 2020

Neinvestiční

90 000

Opatření 2.2 Zlepšení nakládání
s odpady

Zřízení separačního/sběrného Sběrný dvůr bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, na které bude
dvora
rozmístěno vybavení sběrny – typové kontejnery a provozní objekt.

2015

Investiční

6 900 262

2015 .- 2020

Neinvestiční

Bude
doplněno

2017

Neinvestiční

Bude
doplněno

Opatření 2.2 Zlepšení nakládání
s odpady

Částečně bude splněno v ro. 2017 v rámci náhradní výsadby

Splněno r. 2015

Sběrný dvůr vybudován v roce 2015, provoz zahájen 11/2015

Zvýšení frekvence svozu
tříděného odpadu

Zlepšení služeb pro občany obce.
V roce 2016 navýšen počet svozů kontejneru na papír

Průběžně plněno
Opatření 2.2 Zlepšení nakládání
s odpady

Úprava prostředí a okolí
sběrných míst

Zlepšení vzhledu obce.

Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší
a energetické úspory

Zapojení „ekotýmu“ ZŠ Dobrá
do osvěty mezi občany (vliv
lokálních topenišť, pozitivní
vzory, apod.)

Projekt má přispět ke zvýšení kvality bydlení, zlepšení životního prostředí.

2014 - 2020

Neinvestiční

Bude
doplněno

Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší
a energetické úspory

Zlepšení propagace
„kotlíkových dotací“ –
v Doberských listech,
konzultace apod.

Zlepšení informovanosti k možnosti získání dotací.

2014 - 2020

Neinvestiční

Bude
doplněno

Pro rok 2017 jsou vybraná dvě sběrná místa

Informace o kotlíkových dotacích zveřejňovány v Doberských listech a na
webových stránkách.

Opatření

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Obec poskytuje dotaci občanům
Průběžně plněno
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší
a energetické úspory

Zateplení obecních budov revitalizace objektů čp. 231
a čp. 540 v obci Dobrá

Záměrem úprav je celková revitalizace obou objektů, vytvoření jednoho
polyfunkčního celku a venkovní sjednocení budov, spojené se zateplením,
nástavbou a novou střešní konstrukcí.

2016 - 2019

Investiční

Bude
doplněno

2017 - 2020

Investiční

Bude
doplněno

07/201512/2015

Investiční

10 000 000

Připravuje se pasport – r. 2017
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší
a energetické úspory

Zateplení obecních budov –
revitalizace objektu čp. 230

Celková revitalizace objektu spojená se zateplením budovy.

Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší
a energetické úspory

Zateplení budovy MŠ Dobrá

Mateřská škola má dvě části, které jsou spojeny vstupním a spojovacím
krčkem. Původní budova je z r. 1968 a druhá budova je z r. 1977.
Zateplení bude provedeno podle doporučení energetického auditu.

splněno

Připravuje se projekt – r. 2017

Zateplení provedeno v roce 2015

Tabulka 3 – Projekty k realizaci v rámci Priority 3 – Občanská vybavenost

Opatření

Opatření 3.1 Lepší dostupnost
a kvalita zdravotnických
a sociálních služeb

Název projektu

Zlepšení dostupnosti lékařské
péče ve Frýdku-Místku –
úprava autobusových linek
(zajíždění k místecké
poliklinice a frýdecké
nemocnici)
splněno

Stručný popis projektu

Cílem projektu je spolupráce se sousedním městem Frýdkem-Místkem za
účelem prodloužení MHD do obce Dobrá.
Úprava autobusových linek, zavedena MHD do obce, provoz spuštěn
12/2015

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu
2014

Neinvestiční

Odhad
nákladů
projektu
300 000

Opatření

Opatření 3.1 Lepší dostupnost
a kvalita zdravotnických
a sociálních služeb

Název projektu

Osvěta a podpora terénních
pečovatelských služeb,
(osvěta, pozitivní vzory,
zprostředkování apod.)

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Zlepšení informovanosti občanů o možnostech využití sociálních služeb.

2014 - 2020

Neinvestiční

Bude
doplněno

Projekt má umožnit občanům obce využít vlastního penzionu v místě
svého bydliště.

2020

Investiční

23 600 000

Investiční

4 000 000

Průběžně plněno
Opatření 3.1 Lepší dostupnost
a kvalita zdravotnických
a sociálních služeb

Výstavba penzionu pro
seniory

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Vybudování rozhledny „Na
Vrchách“

Záměrem projektu je zatraktivnit obec v rámci cestovního ruchu pro
turistiku a cykloturistiku.

2020

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice včetně vybudování
kluboven pro spolky

Projekt řeší celkovou rekonstrukci stavby, která je v současné době v
havarijním stavu a kapacitně nedostačující. Bude vybudována nová garáž
pro stání hasičského auta a dále klubovny pro spolky působící v obci.

09/201412/2015

Investiční

11 681 806

Modernizace areálu spočívá v rekonstrukci stávajícího hřiště, výstavba
nové tréninkové plochy, výstavba nových zpevněných ploch, stavební
úpravy provozní budovy, výstavba nového přírodního amfiteátru.

Bude doplněno

Investiční

24 636 168

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Zpracována studie – r. 2016, probíhají jednání o nabytí pozemků – r. 2017

Realizace
možná až po
schválení ÚP

Splněno r. 2016
Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Vybudování sportovně–
kulturního centra Sparta

Probíhají jednání o převodu pozemků do majetku obce – r. 2017
Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Zvýšení využitelnosti
sokolského hřiště

Projekt řešící možnosti využití sokolského hřiště pro volnočasové aktivity.
Probíhají jednání o převodu pozemků do majetku obce – r. 2017

Opatření

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Vybudování veřejného WC
v obci

Zlepšení služeb pro občany obce.

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Pořízení kamerového
systému

Projekt má přispět ke zlepšení bezpečnosti v obci.

2018 - 2020

Investiční

Bude
doplněno

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Vytvořit zásobník projektů pro Zlepšení flexibility obce při získávání dotací.
MAS (k využití v období 2014V roce 2017 bude zpracován projekt Chodník k nádraží
2020)

09/2017

Neinvestiční

Bude
doplněno

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Příroda na dosah

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na venkovní učebnu, která v
dětech probudí zájem o přírodovědné obory a studium přírodních procesů.
Vznikne výukové zázemí a místo komunitního setkávání, do jehož
vytváření, přeměny a rozvoje se zapojí žáci i partneři školy.

09/201409/2015

Investiční

800 000

Opatření 3.2 Rozvoj
volnočasových aktivit,
spolkového života a bezpečnosti

Přístavba Místní knihovny
Dobrá

Zvýšení kapacity knihovny.

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Splněno r. 2015

Zpracovává se studie prevence kriminality – r. 2017

Tabulka 4 – Projekty k realizaci v rámci Priority 4 – Podnikání a komunikace obce

Opatření

Opatření 4.1 Zlepšování
podmínek pro podnikání

Název projektu

Vytvoření obecního
komunálního podniku –
vytvoření pracovních míst

Stručný popis projektu

Projekt má přispět ke snížení nezaměstnanosti občanů v obci.

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu
Bude doplněno

Neinvestiční

Odhad
nákladů
projektu
Bude
doplněno

Opatření

Název projektu

Stručný popis projektu

Opatření 4.1 Zlepšování
podmínek pro podnikání

Rekonstrukce bývalého
obecního úřadu pro účely
podnikání

Podpora malých drobných podnikatelů, živnostníků.

Opatření 4.2 Zlepšování
komunikace s občany
a podnikateli

Informační linka pro občany
(hlášení znečišťovatelů,
černých skládek, + další
využití)

Opatření ke zlepšení životního prostředí a života občanů obce.

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Bude doplněno

Investiční

Bude
doplněno

Bude doplněno

Neinvestiční

Bude
doplněno

Bude doplněno

Neinvestiční

Bude
doplněno

Provádí se pasportizace objektu – r. 2017

Splněno – funguje přes webové stránky obce

Splněno r. 2016
Opatření 4.2 Zlepšování
komunikace s občany
a podnikateli

Zlepšení komunikace obce s
občany i podnikateli –
digitalizace, e-maily,
bezdrátový rozhlas, internet

Projekt má za úkol zlepšit komunikaci občanů s obcí, získání zpětné
vazby.

Opatření 4.3 Lákání nových
obyvatel

Aktivní nabízení lokalit pro
individuální bytovou výstavbu

Zatraktivnění obce jako lokality vhodné pro kvalitní život.

Bude doplněno

Neinvestiční

Bude
doplněno

Opatření 4.3 Lákání nových
obyvatel

Osvobození dětí od poplatků
za komunální odpady apod.

Zatraktivnění obce jako lokality vhodné pro kvalitní život.

Bude doplněno

Neinvestiční

Bude
doplněno

Splněno r. 2015

Vybudovaný rozhlas slouží průběžně k informovanosti občanů o akcích v
obci

Od poplatku osvobozeny děti do 10-ti let, děti od 11 do 15 let platí pouze
50 % sazby

Tabulka 5 – Projekty k realizaci, jejichž nositelem je Základní škola Dobrá

Název projektu

Dobrý start s iPadem
splněno

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity výuky, rozvoj klíčových kompetencí a dovedností v rámci
moderní výuky, naplnění zaměření naší školy v oblasti informační a komunikační technologie. Interaktivní
tabule, které ve výuce využíváme, nám neumožňují okamžitou zpětnou vazbu u všech žáků během
krátkého okamžiku. Naším hlavním cílem je použití iPadu jako jedné z metod moderní výuky s možností
podpory moderní interaktivní výuky.

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

01/201406/2015

Neinvestiční

800 000

09/2014 –
06/2016

Investiční

600 000

Splněno, realizovány dva projekty pod názvem Dobrá škola budoucnosti a Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb
využití ICT pro efektivnější výuku
Zvýšení jazykových kompetencí
žáků a učitelů ZŠ Dobrá
splněno

Hlavním cílem projektu je systematicky rozvíjet kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, naplňovat vizi
školy a realizovat ŠVP ZV Dobrá škola – dobrý start. Projekt bude zaměřen na zvýšení jazykových
kompetencí žáků, podpoří profesní rozvoj a jazykovou mobilitu pedagogů ZŠ Dobrá.
Splněno, projekt realizován 7/2015 – 12/2015. Název: Brána fantazie a jazyků otevřená

Vyrážíme za prožitky!

Pracovní dílny pro pedagogy k rozvoji prožitkového učení u dětí. Ve spolupráci s Lenkou Freyovou
vytvoříme projekt pro podporu prožitkového učení u dětí předškolního věku. Bude se jednat o workshopy,
které proběhnou na školce (význam využití podmínek školy pro rozvoj prožitkového učení) v návaznosti na
TV, HV, VV. Součástí projektu bude realizace prožitkových hodin s dětmi z MŠ a s rodiči.

1 školní rok

Neinvestiční

16 000

My přírodu nedáme!

Cílem projektu je vytvoření relaxačních výukových ekokoutků, které zpříjemní vnitřní prostředí školy, a
rekonstrukce přístupu ke škole spojená s krytým stáním pro jízdní kola pro dojíždějící žáky.

09/201409/2015

Neinvestiční

450 000

splněno

Realizován projekt: Dobrá zahrada – poznání a zábava! V prostoru školního atria vzniklo výukové a
relaxační zázemí pro žáky

Tabulka 6 – Nově zařazené projekty v rámci revize strategického plánu

Název projektu

Stručný popis projektu

Časový
harmonogram
Typ projektu
realizace
projektu

Odhad
nákladů
projektu

Rozšíření kapacity MŠ Dobrá č.p. Výstavba nového pavilonu mateřské školy. Dojde k navýšení kapacity MŠ o 48 žáků. Nutno zabezpečit
710
prostory pro příjem dětí již od 2let.

2018-2020

Investiční

21 500 000

Oprava krovu pavilonu F ZŠ v
Dobré

2018-2020

Investiční

4 200 000

Výměna a oprava krovu nad pavilonem F. Dřevěné konstrukce krovů jsou napadené dřevokaznými škůdci.
Realizace bude probíhat po etapách. První etapa výměna krovu nad vestavbou MŠ. Druhá etapa oprava
krovů nad hlavní časti budovy. Třetí etapa výměna krovu nad sociálním zařízením.

