AKČNÍ PLÁN 2016

1. FUNKCE AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE, OBSAHOVÉ VYMEZENÍ
Rozpočet obce Bukovec na rok 2015 je podpořený Akčním plánem činností na rok 2015, který vychází
z dlouhodobého Strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán vymezuje hlavní směry
dlouhodobého směřování v roce 2015 a stanovuje jeho rozvojové priority a opatření. Akční plán
rozvoje představuje konkrétní záměry implementace strategického plánu a to na rok 2015.
Akční plán navazuje na (1) strategická východiska (strategické oblasti a vize dlouhodobého rozvoje
obce) a (2) prioritní oblasti, problémové okruhy a strategické cíle.
Akční plán obsahuje:
 seznam projektů obce
 projektové náměty v návaznosti na strategické oblasti, priority a opatření s realizačním
harmonogramem projektů.
Předpokladem k vytvoření optimálních podmínek pro realizaci akčního plánu je určení manažera resp.
koordinátora, kterým je starostka obce Bukovec.

2. HLAVNÍ VÝCHODISKA STRATEGIE ROZVOJE OBCE 2015-2025
Strategická vize:
Na základě situační analýzy, z níž vyplynuly problémové okruhy, dále z výsledku průzkumu mezi
obyvateli obce Bukovec, na základě řízených hovorů s podnikatelskými subjekty byla formulována
SWOT analýza. Dále byla definována možná rizika implementace strategického plánu rozvoje obce a
společně se členy pracovních skupin byly určeny pro strategický rozvoj tři oblastí, jejichž řešení je
klíčové pro další rozvoj obce. Strategické oblasti korespondují se zpracovaným Strategickým plánem
rozvoje obce Bukovec.
Strategické oblasti:
 Území a infrastruktura
 Společnost
 Hospodářství
Akční plán rozpracovává a specifikuje cíle stanovené v dlouhodobé strategii. Akční plán obsahuje
projektové záměry, které mají být prioritně realizované v roce 2016. Jsou zde zařazeny také
projektové záměry, jejichž realizace v tomto období začne a bude ukončena až v delším časovém
horizontu. V roce 2016 předpokládá Akční plán realizaci těchto aktivit, alespoň v částečném
provedení.

Seznam projektových záměrů v pořadí dle preferencí zastupitelů na rok 2016:
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.

Parkoviště pod kostelem
Napojení vrtu HB1 v lokalitě „za Olzou“
- v realizaci
Podpora ekologických kotlů a „Kotlíkových dotací“
Rekonstrukce /výstavba čističek odpadních vod u obou ZŠ
Nová točna „pod Lipou“
Parkoviště u ZŠ na současné točně
Chodník středem obce
Napojení vrtu + nový rezervoár v lokalitě „Kempa“
Osvětlení komunikace „Petrákovi – Placzkovi“
Kanalizace
Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ
Chodník „Kučery – Turek“
Lávka pro pěší a cyklisty přes Olši
Oprava střechy na ZŠ
- realizováno
Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ
Spojivací krček mezi ZŠ a tělocvičnou
Rekonstrukce učeben základních škol
Rekonstrukce vstupu a schodů na ZŠ
Osvětlení komunikace v lokalitě „Suš“
Rekonstrukce mostu u RD 224
Rekonstrukce mostku u Sikorů
- dokončuje se
Rozšíření prospustku u bývalého JZD
- realizováno
Podpora individuálních čističek
Rekonstrukce / výstavba požární zbrojnice
Další přístřešky na kontejnery tříděného odpadu
Komplexní pozemkové úpravy
Víceúčelové hřiště nad ZŠ
Oprava komunikace k RD 236
Likvidace domu č. 59
Rekonstrukce hřiště u PZŠ
Rozšíření plynovodního řádu v lokalitě „u Jilmu“

Poznámka: shodné pořadí – shodný počet obdržených hlasů zastupitelů

