Program rozvoje obce Hořičky na období 2020–2025 – Akční plán

4 Akční plán
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány
příslušné cíle uvedené v PRO. Zpracovává se na období nejbližších 1–2 let. Akční plán v podstatě
představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje jednotlivé rozvojové
aktivity na nejbližší časové období1. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny
do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 1).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být
v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem obce na následující rok. Projekty
zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj
financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen
zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat
souběžně s přípravou rozpočtu obce. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového
a finančního hlediska realizovat v následujícím roce. Přehled konkrétních aktivit, které byly výběrem
zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením obce.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním pololetí
roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé
projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo realizovat,
jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů.
Následující přehledová tabulka 32 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu podrobně
specifikovány a které konkrétní informace obsahují.
Aktivity zařazené v zásobníku projektů nejsou tak podrobně specifikovány, jako je tomu v případě
aktivit zařazených v akčním plánu, tj. nejsou u nich popsány všechny informace, které jsou uvedeny
v řádcích následující tabulky 32. U aktivit zařazených v zásobníku projektů jsou podrobně specifikovány
tyto informace:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

žadatel
role obce
zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
předpokládané období realizace projektu
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Hořičky 2020–2025

1

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.
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Tabulka 1 Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu

Název aktivity
žadatel projektu

uvedení konkrétního žadatele

partneři projektu/dotčený orgán

spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role obce

realizační/iniciační/motivační/participační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji obce
Rizika

rizika realizace projektového záměru

typ projektu

investiční/neinvestiční

důležitost projektu

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady projektu

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace
apod.

vazby na strategické dokumenty

výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os,
specifických cílů apod.

místo realizace projektu

konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality

území dopadu

území, které bude projekt ovlivňovat

předpokládané období realizace projektu

předpokládaný rok realizace

odpovědnost za realizaci projektu

subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování
aktivity

stav připravenosti projektu

záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO
podle potřeby uvedeny další informace
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V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
a. s. - akciová společnost
ČEZ - České energetické závody
DP - dotační program
KHK kraj - Královéhradecký kraj
KN - katastr nemovitostí
KOR - klíčová oblast rozvoje
k. ú. - katastrální území
MAS - místní akční skupina
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe - Ministerstvo zemědělství
o. p. s. - obecně prospěšná společnost
PORV - Podpora obnovy a rozvoje venkova
POV KHK - Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRO - Program rozvoje obce
SC - specifický cíl
SO - strategická oblast
SS KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC - strategický cíl
SÚS KHK - Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
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Dokončení místní komunikace k RD
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

Vlastníci RD

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

zlepšení kvality dopravní infrastruktury, zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Rizika

nedostatek financí, nenadálé technické problémy při
realizaci

typ projektu

investiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady projektu

Řádově stovky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky
prostředky z rozpočtu ČR - Podpora rozvoje regionů
2019+, podprogram PORV (MMR)

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 3.1
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Op 3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti
regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC Zajistit
moderní, environmentálně šetrnou a bezpečnou
dopravu v obcích a v rámci regionu pro obyvatele i
návštěvníky regionu, Op 3.1.3 Zajistit bezpečnost
dopravy

místo realizace projektu

Území obce Hořičky

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

zpracovaná projektová dokumentace

doplňující informace

Vazba na SC 1.1
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Rekonstruovat některé místní komunikace – Oprava místní komunikace Kalousov
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

vlastníci nemovitostí v této místní části

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

zlepšení kvality dopravní infrastruktury, zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Rizika

nedostatek financí, nenadálé technické problémy při
realizaci

typ projektu

Investiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

Řádově desítky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky
prostředky z rozpočtu ČR - Podpora rozvoje regionů
2019+, podprogram PORV (MMR)

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 3.1
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Op 3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti
regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC Zajistit
moderní, environmentálně šetrnou a bezpečnou
dopravu v obcích a v rámci regionu pro obyvatele i
návštěvníky regionu, Op 3.1.3 Zajistit bezpečnost
dopravy

místo realizace projektu

Katastrální území Hořičky, lokalita zvaná Kalousov

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

zpracovaná projektová dokumentace

doplňující informace

Vazba na SC 1.1
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Rekonstruovat některé místní komunikace – Oprava účelové komunikace Nový
Dvůr – Husí krky
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

vlastníci nemovitostí v této místní části

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

zlepšení kvality dopravní infrastruktury, zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Rizika

nedostatek financí, nenadálé technické problémy při
realizaci

typ projektu

Investiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

Řádově desítky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky
prostředky z rozpočtu ČR - Podpora rozvoje regionů
2019+, podprogram PORV (MMR)

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 3.1
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Op 3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti
regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC Zajistit
moderní, environmentálně šetrnou a bezpečnou
dopravu v obcích a v rámci regionu pro obyvatele i
návštěvníky regionu, Op 3.1.3 Zajistit bezpečnost
dopravy

místo realizace projektu

Katastrální území Hořičky, lokalita zvaná Husí krky

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

zpracovaná projektová dokumentace

doplňující informace

Vazba na SC 1.1
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Posílit bezpečnost dopravy v obci – Prořezání náletových dřevin podél silnice
III/304
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

---

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce Zvýšení bezpečnosti díky zpřehlednění silnice
Rizika

Nedostatek techniky

typ projektu

Neinvestiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

Řádově tisíce Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 3.1
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Op 3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti
regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně
bezpečnosti dopravy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC Zajistit
moderní, environmentálně šetrnou a bezpečnou
dopravu v obcích a v rámci regionu pro obyvatele i
návštěvníky regionu, Op 3.1.3 Zajistit bezpečnost
dopravy

místo realizace projektu

Silnice III/304 v místní části Chlístov

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

Záměr

doplňující informace

Vazba na SC 1.1
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Dobudovat přivaděč vody do místní části Mečov
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

Vlastníci nemovitostí v místní části Mečov

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

Dobudování technické
komfortu obyvatel

Rizika

Nedostatek finančních prostředků, technické problémy
při realizaci

typ projektu

investiční

důležitost projektu

vysoká

předpokládané náklady projektu

Řádově statisíce Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 4.3
Eliminace negativních dopadů činností člověka na
životní prostředí, Op 4.3.5 Výstavba a modernizace
vodovodní a kanalizační infrastruktury

místo realizace projektu

Katastrální území Křižanov u Mezilečí

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

zpracovaná projektová dokumentace

doplňující informace

Vazba na SC 1.2
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Zlepšit informovanost občanů o možnostech využití objektů ve vlastnictví obce a
spolků pro volnočasové aktivity a o pořádaných akcích
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

Neziskové organizace; obyvatelstvo

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

zlepšení využití objektů, potenciálně větší nabídka
volnočasových aktivit

Rizika

---

typ projektu

Neinvestiční

důležitost projektu

Nízká

předpokládané náklady projektu

1000 Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 2.1
Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
regiony, Op 3.1.2 2.1.3 Posílení rozvoje sportovních a
volnočasových aktivit v kraji
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC 4.2
Kultura, společenský život, sport a rekreace, Op 4.2.1
Zajistit infrastrukturu pro aktivity volného času –
kulturní, společenské, sportovní, rekreační ad.

místo realizace projektu

Území obce Hořičky

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Hořičky

stav připravenosti projektu

záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO
podle potřeby uvedeny další informace
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Rozšířit nabídku sportovních akcí
žadatel projektu

Obec Hořičky

partneři projektu/dotčený orgán

Neziskové organizace v obci; obyvatelstvo

role obce

realizační/iniciační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce

Rozvoj společenského
k setkání obyvatel

Rizika

Nezájem občanů

typ projektu

Neinvestiční

důležitost projektu

Nízká

předpokládané náklady projektu

5000 Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 2.1
Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
regiony, Op 3.1.2 2.1.3 Posílení rozvoje sportovních a
volnočasových aktivit v kraji
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC 4.2
Kultura, společenský život, sport a rekreace, Op 4.2.1
Zajistit infrastrukturu pro aktivity volného času –
kulturní, společenské, sportovní, rekreační ad.

místo realizace projektu

Území obce Hořičky, pravděpodobně sportovní areál

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce / zástupci NNO

stav připravenosti projektu

Záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO
podle potřeby uvedeny další informace

Stránka 10 z 10

života

v obci,

příležitost

