AKČNÍ PLÁN OBCE VEŘOVICE NA LÉTA 2017 - 2018
PLÁN INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A ČINNOSTÍ
1. INVESTIČNÍ ZÁMĚRY:
Hlavní projekty na léta 2017-2018 :
1. Zajištění financování, provedení VŘ na zhotovitele stavby a zahájení výstavby:
akce „ Kanalizace a ČOV obce Veřovice“
Současný stav: Obec Veřovice má připravenu veškerou potřebnou dokumentaci a platné
stavební povolení pro podání žádosti o dotaci a pro zahájení stavby. Další kroky provádí
na základě příkazní smlouvy firma AP Investing, s.r.o., Palackého 12, Brno.
Další postup v roce 2017: podání žádosti o dotaci v 2017, zajištění úvěru a provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavby.
V letech 2018-2020 zhotovení stavby, 2020-2022 zkušební provoz a kolaudace stavby.
2. Výstavba: akce „Vodovodní řad pro dolní část obce“
Současný stav: V listopadu 2016 byla zahájena výstavba vodovodu dle schválené projektové
dokumentace. Stavbu provádí na základě výběrového řízení: Veřovice, POHL-TALPA a.s.,
Opava, za cenu díla 29 721 777 Kč bez DPH.
Obec obdržela úvěr ve výši 10 000 000 Kč, dotaci od ministerstva zemědělství ve výši 14 203 000
Kč. Další postup: V roce 2017 provést celou výstavbu včetně kolaudace stavby do 31.10.2017.
3. Dokončení projektování, zajištění financování a výstavba: akce „ Soubor opatření na úpravu
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“
Akci provádí firma AŽD Praha. V roce 2017 dopracovat PD podle požadavků správy silnic a následně
podat žádost o dotaci ze SFDI. Realizovat stavbu nejpozději v roce 2018.
4. Výstavba: akce „ Víceúčelový dům s obecním úřadem, poštou a knihovnou“
Výstavba víceúčelového domu v centru obce s obecním úřadem, poštou a knihovnou. V roce 2017
provést výběrové řízení na zhotovitele stavby. Požádat o dotaci od Ministerstva vnitra ČR nebo od
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V případě, že dotace nebo příspěvek nebude získán,
realizovat stavbu z úvěru.
5. Provést stavbu nové střechy v Mateřské škole – termín v roce 2017
Další investiční akce:
6. Připravit podle potřeby PD (=projektovou dokumentaci) na opravy polních cest, stavbu místních a
účelových komunikací v podnikatelské zóně, okolo hřiště, za kostelem, k Hyvnarovi. Na základě
zjištěných rozpočtů jednotlivých staveb a posouzení jejich potřebnosti rozhodnout o jejich realizaci
7. Připravit PD a rozpočty na odlehčovací dešťovou kanalizaci – stoka S- Rýnštok a stoka J – okolí
Orlovny - rok 2017, stavby realizovat v roce 2018
8. Připravit PD na 2 dětská hřiště a žádosti o dotaci vybranou firmou: dle dotačních možností v létech
2018 na základě změny Územního plánu daných lokalit
9. Vyhotovit PD na stavbu propojení staré a nové budovy ZŠ s přístavbou nových učeben,
bezbarierového vstupu a nových šaten a připravit podklady pro podání žádosti o dotaci
10. Vyhotovit PD na rekonstrukci elektrických rozvodů ve staré budově ZŠ a rekonstrukci realizovat v
roce 2018
11. Zakoupení plechové garáže na fotbalové hřiště v roce 2017
12. Připravit PD na odkanalizování hřiště a podnikatelské zóny v letech 2017 - 2018
13. Vyhotovit PD a provést stavbu vodovodu v zahrádkářské kolonii v letech 2017 - 2018

14. Provést opravu vodovodu Pádolí k lyžařské chatě
15. Navrhnout a provést protipovodňová opatření v přírodě pod včelařským střediskem a pod
železniční tratí pod fotbalovým hřištěm
16. Realizovat dopravní opatření v obci na základě vyhodnocení potřebnosti – instalace dopravního
značení, dopravních zrcadel a retardérů
17. Zahájit přestavbu veřejného osvětlení na LED osvětlení
18. Provést výběrové řízení na opravu plochy u smuteční síně včetně chodníku
19. Provést rekonstrukci lávky č.1 (dle pasportu místních komunikací) – za Dolním Dvorem
20. Provést opravu místní komunikace č. 1 (dle pasportu místních komunikací) pod Dolním Dvorem a
mostu M1 pod Dolním Dvorem na území obce Mořkov, včetně majetkoprávního vyrovnání s manželi
Š.
21. Realizovat opravy sakrálních staveb – oprava pomníku 1. světové války z dotací
22. Úprava kontejnerových stání v obci (vybudování dřevěného ohrazení + oprava zpevněných ploch
pod kontejnery - kontejnerová hnízda)
23. Aktualizace projektu chodníkového tělesa na dolním konci
2. PLÁN ČINNOSTI OBCE V OSTATNÍCH OBLASTECH:
KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
1. Organizovat tradiční vlastní akce: dny obce, vítání občánků, loučení s žáky 9. třídy, vánoční
jarmark, mikulášské setkání seniorů, oslava osvobození obce
2. Finančně a materiálně podporovat sportovní kluby, zájmové spolky a organizace, které organizují
volnočasové aktivity občanů, zejména však mládeže, na základě předložených žádostí, plánů činnosti a
počtu členské základny
3. Všestranná pomoc a spolupráce při organizaci volnočasových aktivit příspěvkovým organizacím
Základní škola a Mateřská škola Veřovice a Kulturní zařízení Veřovice
4. Zaktivizovat činnost kulturní a sportovní komise pro sestavení ročního termínového plánu
kulturních, sportovních a společenských akcí a tento plán propagovat
5. Podpořit tradiční akce spolků: běh Veřovská desítka, Běh rodným krajem Emila Zátopka, regionální
soutěže lyžařů, kynologů, hasičů
6. Podpořit hudební festivaly organizované ve frenštátském regionu
7. Podpořit aktivity občanů při organizaci výstav
8. Spolupracovat s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Veřovice při organizaci
oslavy výročí založení školy
9. Zahájit přípravu akcí na počest 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK:
1. Provést opatření v dopravě na hlavní silnici a na místních komunikacích ke zvýšení bezpečnosti a
zklidnění provozu instalací nového dopravního značení, dopravních zrcadel, měřičů rychlosti,
zpomalovacích pruhů na základě studie a PD od firmy AŽD Praha a Slumeko s.r.o. Kopřivnice
2. Realizovat rozšíření veřejného osvětlení do temných uliček po posouzení oprávněnosti žádostí
občanů a na základě vlastního průzkumu
3. Pokračovat ve spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm a Městskou policií Frenštát pod
Radhoštěm při řešení místních záležitostí veřejného pořádku na základě veřejnoprávní smlouvy
4. Všestranně podporovat zajištění činnosti a připravenosti záchranné jednotky SDH: materiální
vybavení, odborná připravenost zásahové jednotky
5. Připravit krizový štáb a povodňovou komisi k řešení krizových situací, provádět nejméně 2x za rok
kontrolu toku a přítoků Jičínky, materiálně vybavit krizové pracoviště a obnovit povodňový plán obce

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ:
1 .Zajistit nadále dostupnost zdravotnických služeb v obci ve spolupráci se Zdravotním střediskem
2. Podílet se na práci komisí Střednědobého plánu sociálních služeb na území správního obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm a akčních plánů sociálních služeb. Zastoupení obce v řídící skupině starostou
obce a v pracovních skupinách Evou Bartoňovou, Romanou Košelíkovou a Oldřiškou Špačkovou
3. Spolupracovat s Komisí pro SPOD města Frenštát pod Radhoštěm - starosta, Eva Bartoňová a
Romana Košelíková
4. Sociální záležitosti v obci řešit v souladu se standardy pro SPOD v rámci činnosti sociální komise –
starosta, Eva Bartoňová
5. Spolupracovat s klubem důchodců, podpořit jejich činnost a partnerství s klubem důchodců
z Výprachtic - starosta
6. Řešit problémy související s funkcí opatrovníka – starosta, Eva Bartoňová
7. Podporovat činnost Sboru pro občanské záležitosti – Eva Bartoňová
8. Spolupracovat s organizacemi a domovy poskytujícími sociální služby, ve kterých jsou umístěni naši
občané a podle možností je finančně podpořit
9. Nadále poskytovat finanční příspěvky důchodcům, stravujícím se ve školní jídelně a poskytovat
finanční příspěvky zdravotně postiženým dětem, přestárlým a nemocným občanům a občanům ve
hmotné nouzi
DOPRAVA:
1. Zajistit dopravní obslužnost ve spolupráci s městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem
2. Zjistit možnosti úpravy jízdního řádu osobních vlaků na trase Veřovice - Studénka dle požadavků
občanů Veřovic
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
1. Dále zkvalitňovat sběr a třídění všech druhů odpadů, vést občany ke kompostování bioodpadů
2. Pečovat o veřejnou zeleň, provádět ořez, případně kácení stromů, odstranit nálety u lávek, mostů a
na parkovištích
3. Udržovat trvalý pořádek na hřbitově a v okolí pomníků a drobných sakrálních staveb
4. Udržovat obecní les v souladu s dlouhodobým plánem, provést těžbu dřeva v potřebném rozsahu a
výsadbu nových stromků
5. Spolupracovat se ZŠ v přípravě žáků na třídění odpadů, na kladný vztah k přírodě. Podpořit nejlepší
třídu příspěvkem na výlet
6. Připravit studii na vybudování poznávací stezky a učebny v přírodě – v obecním lese
7. Instalovat informační tabule CHKO a turistické orientační značení v CHKO
PROPAGACE OBCE, INFORMOVANOST:
1. Propagaci obce a informování občanů provádět prostřednictvím internetového vysílání, webových
stránek, obecního zpravodaje, místního rozhlasu a regionálního tisku
2. Zajistit pečlivé vedení obecní kroniky
SPOLUPRÁCE V RÁMCI REGIONU:
1. Pokračovat v členství DSO Sdružení povodí Sedlnice, Mikroregionu Frenštátsko, SMO pro ochranu
beskydského regionu, MAS Lašsko, ASOMPO, SOMPO
2. V rámci zapojení do mikroregionů navrhnout společnou realizaci projektů v oblasti školství,
sociálních služeb, dopravy, cestovního ruchu
Zpracoval: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce
Ve Veřovicích dne 23. 1. 2017

