Městys Nehvizdy

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK
2012
1. Úvod
V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také „SP“) spočívá kontrola jeho vlastní
realizace mimo jiné také v přípravě ročních zpráv o naplňování SP.
Zprávu o naplňování strategického plánu rozvoje městyse Nehvizdy za rok 211 projednalo
zastupitelstvo městyse Nehvizdy na 14. zasedání dne 12.1.2012.
V tabulkovém přehledu níže jsou za tímto účelem uvedeny úkoly, které mají ve strategickém
plánu termínový rámec pro plnění, který již uplynul do konce roku 2012.
Pro přehlednost je zpráva připravena ve stejné grafické podobě jako vlastní SP s tím, že
konkrétní informace k úkolům jsou uvedeny v části vyhodnocení plnění.

Vlastní zpráva
1.

Kvalita života a lidské zdroje

Úkol č. 1

Termín

Vyhodnocení
plnění

Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované
děti v přízemí)
Podání žádosti do 15. 3. 2011; výstavba dle situace s termínem dokončení
srpen 2012.
Úkol splněn (žádost o dotaci byla s ohledem na posunutí termínu zadavatelem
podána v dubnu 2011)
Vlastnímu podání žádosti předcházela velmi usilovná příprava potřebné
dokumentace a dalších požadovaných náležitostí ze strany starosty a celého
zastupitelstva.
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Dne 23.12.2011 obdržel městys Nehvizdy datovou schránkou zprávu ROP
Střední Čechy o přidělení dotace na projekt ve výši 23071815,20 Kč.
Následně městys Nehvizdy realizoval vlastní výstavbu MŠ prostřednictvím
Technických služeb městyse Nehvizdy s.r.o., přičemž první etapa MŠ byla
dokončena v termínu a kapacita MŠ od září činí 150 dětí; po dokončení druhé
etapy výstavby činí kapacita MŠ od ledna 2013 180 dětí.
Úkol č. 4

Zřízení dalších tří tříd ZŠ
2011, 2012 (příprava rozvahy, projektu)

Termín

2013 (realizace)
Termín byl aktualizován na základě projednání zprávy o SP za rok 2011
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

Městys získal budovu a pozemky v areálu Xavergen, v současné době je
připraven projekt přestavby budovy, kde by měly vzniknout třídy ZŠ a byly
zahájeny přípravné stavební práce (inženýrské sítě atd.).

Úkol č. 6

Vybudování velkého dětského hřiště „Za Valem“
2012 (příprava dokumentace)

Termín

2013 (zahájení výstavby)
2014 (dokončení výstavby)
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

V současné době je k dispozici přepracovaná stavební dokumentace pro
realizaci hřiště. TS městyse Nehvizdy zahájily v průběhu podzimu úpravu
pozemku s tím, že byl zajištěn také přívod vody a elektrické energie. Dosud
byl zbudován svah na sáňkování a realizována část oplocení.

Úkol č. 8

Bezpečnostní opatření v obci

Termín

průběžně dle finančních možností městyse a vyhlašování dotačních titulů
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

Zpomalovací semafor byl instalován, úprava dopravního značení (městys
obdržel v srpnu 2012 stanovisko ohledně úpravy DZ) byla realizována;
přechod pro chodce na ul. Pražské (připraven záměr) bude realizován.

Úkol č. 9

Kulturní a společenské aktivity – každoroční kalendář akcí

Termín

průběžně v letech 2012 - 2014

Vyhodnocení

Úkol je plněn
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plnění

2.

Městyse ve spolupráci s partnery (TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy, ZŠ a
MŠ včetně Dráčku a další) pořádá četné společenské akce, které se těší vysoké
účasti obyvatel městyse.

Kvalita prostředí

Úkol č. 1

Obnova obecních cest; zeleň
Do konce 2011 (příprava)

Termín

Až do 2014 (vlastní obnova cest)
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

Kromě prořezání starých ovocných dřevin a úpravy terénu byla na obnovu
obecní cesty u fotbalového hřiště připravena žádost o dotaci. Městys obdržel
zprávu z MŽP o přidělení dotace. K obnově ostatních cest připravuje městys
projektovou dokumentaci.
Dále byla provedena radikální obnova zeleně kolem kostela sv. Václava,
údržba zeleně na ul. Pražské a ul. U Studánky, připraven je záměr úpravy
parku u MŠ.

Úkol č. 2

2012 (směna či výkup pozemků pro cyklostezku)

Termín

2013 (zahájení výstavby cyklostezky)

Vyhodnocení
plnění

3.

Vybudování cyklostezky

Úkol je plněn
Městys směnil pozemky vhodné pro vybudování trasy cyklostezky v severní
části obce a nechal zpracovat územní a stavební dokumentaci.

Doprava

Úkol č. 1
Termín

Vyhodnocení
plnění

Úprava dopravního značení v katastru obce
Duben 2011 (předložení návrhu)
Průběžně (realizace opatření)
Úkol je splněn
Úprava dopravního značení (městys obdržel v srpnu 2012 stanovisko ohledně
úpravy DZ od PČR) byla realizována.

Úkol č. 2

Aktivní působení ve věci výstavby obchvatu městyse

Termín

průběžně
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Vyhodnocení
plnění

4.

Městys spolupracuje s investorem PZ ve věci výstavby komerčních objektů
(Olymptoy).

Technická infrastruktura

Úkol č. 1

Rozšíření stávající ČOV; zlepšení efektivity
2011 (příprava projektové dokumentace, směna pozemků)

Termín

2012 (rozšíření ČOV)

Vyhodnocení
plnění

6.

Úkol je plněn

Úkol je plněn
Byla připravena projektová dokumentace na zefektivnění ČOV a směněn
pozemek nutný k jejímu rozšíření a intenzifikaci.

Pracovní příležitosti a podnikání

Úkol č. 1

Spolupráce se zařizovatelem průmyslové zóny a dalšími zaměstnavateli

Termín

průběžně

Vyhodnocení
plnění

Úkol je plněn
V rámci komerční zóny se připravuje zřízení skladu společnosti Plastmont.

Na základě přehledu uvedeného ve vlastní zprávě lze konstatovat, že strategický plán rozvoje
městyse je plněn uspokojivě.

Příprava zprávy: komise finanční a bezpečnostní, leden 2013
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