Městys Nehvizdy

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY
ZA ROK 2011
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.
V tabulkovém přehledu níže jsou za tímto účelem uvedeny úkoly, které mají ve strategickém
plánu termínový rámec pro plnění do konce roku 2011, popř. jejich realizace je kromě roku
2011 plánována i do dalších let.
Pro přehlednost je zpráva připravena ve stejné grafické podobě jako vlastní SP s tím, že
konkrétní informace k jednotlivým úkolům jsou uvedeny v kolonce vyhodnocení plnění.
2. Vlastní zpráva
1.

Kvalita života a lidské zdroje

Úkol č. 1
Termín

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)

Vyhodnocení
plnění

Vlastnímu podání žádosti předcházela velmi usilovná příprava potřebné
dokumentace a dalších požadovaných náležitostí ze strany starosty a celého
zastupitelstva.
Dne 23.12.2011 obdržel městys Nehvizdy datovou schránkou zprávu ROP
Střední Čechy o přidělení dotace na projekt ve výši 23071815,20 Kč. V této
souvislosti připravuje městys další nezbytné kroky, včetně odpovídajícího
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nastavení rozpočtu městyse pro rok 2012.
Úkol č. 2

Přestavba části sokolovny na detašované pracoviště MŠ

Termín

Září 2011 (uvedení do provozu)
Úkol splněn

Vyhodnocení
plnění

V květnu 2011 podepsaly TS Městyse Nehvizdy s.r.o. příslušnou smlouvu o
dílo se společností STAVOSPOL PRAHA spol. s r. o. na stavební úpravy
objektu sokolovny na detašované pracoviště školského zařízení a rekonstrukce
prostor byla dokončena v předpokládaném harmonogramu s tím, že
kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 29.8.2011. Od 1.9.2011 zahájilo
detašované pracoviště školského zařízení rutinní provoz a v současnosti
disponuje celá budova kapacitou 34 dětí.

Úkol č. 3

Zřízení pobočky DDM v budově č.p. 8 ve spolupráci s DDM Praha

Termín

Květen 2011
Úkol splněn

Vyhodnocení
plnění

Úkol č. 4
Termín

Dětské centrum Dráček funguje od května 2011 pod hlavičkou Domu dětí a
mládeže hlavního města Prahy, přičemž městys se výrazně podílel na
rekonstrukci prostor a vytvoření odpovídajících podmínek pro vlastní činnost
centra. Díky pestrým aktivitám pro děti a nabízeným doprovodným službám
se Dráček stal samozřejmou součástí života těch nejmenších v Nehvizdech.
Zřízení dalších tří tříd ZŠ
2011 (příprava rozvahy, projektu)
2012 (realizace)
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

Po potvrzení přidělení dotace na nástavbu MŠ bude možné pokračovat v
reálné debatě o řešení úkolu.
Termín realizace úkolu se navrhuje přesunout na rok 2013.

Úkol č. 5

Revitalizace dětského hřiště „Lentilky“

Termín

Květen 2011

Vyhodnocení
plnění

Úkol splněn
Na jaře 2011 bylo dětské hřiště zrekonstruováno dle bezpečnostních norem za
přispění městyse, podnikatelských subjektů, i jednotlivých rodin a občanů.
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Úkol č. 8

Bezpečnostní opatření v obci

Termín

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

Vyhodnocení
plnění

Zpomalovací semafor (připravena dokumentace a podána žádost o přidělení
dotace), retardéry (doplněny v ul. Za Humny a ul. Družstevní), KSaŽP
připravuje řešení zábradlí podél exponované části ul. Pražské.

Úkol č. 9

Kulturní a společenské aktivity – každoroční kalendář akcí

Termín

průběžně v letech 2012 - 2014
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

2.

Zdůraznění zaslouží akce s celorepublikovým dosahem – 28.12.2011
uspořádal městys ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy oslavu 70. výročí
seskoku skupiny Anthropoid v Nehvizdech, díky které se Nehvizdy
zviditelnily na celostátní úrovni.

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, nyní čekáme na
její vyhodnocení. K obnově ostatních cest připravuje městys projektovou
dokumentaci. Dále probíhá příprava směny pozemků pro trasu cyklostezky,
Městys plánuje radikální obnovu zeleně kolem kostela sv. Václava, bude
probíhat údržba zeleně na Pražské ul. a ul. U Studánky.

3.

Doprava

Úkol č. 1
Termín
Vyhodnocení
plnění

Úprava dopravního značení v katastru obce
Duben 2011 (předložení návrhu)
Průběžně (realizace opatření)
Úkol je plněn (návrh), realizace v průběhu 2012
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Mj. se jedná o doplnění DZ u budovy ZŠ

4.

Technická infrastruktura

Úkol č. 1

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

Termín

2012 (rozšíření ČOV)

Vyhodnocení
plnění

Úkol splněn

Úkol č. 2

Spolupráce na vybudování chybějící části vodovodu v Nehvizdkách

Termín

Průběžně do konce 2011

Vyhodnocení
plnění

Termín realizace úkolu se navrhuje přesunout na rok 2013.

Úkol č. 3

Obnova osvětlení v ulici Toušeňská

Termín

Průběžně do konce 2011

Vyhodnocení
plnění

Úkol splněn

5.

Byla připravena projektová dokumentace a směněn pozemek.

Řízení a správa

Úkol č. 1

Dokončení úprav stávajícího webu městyse; zavedení diskusního fóra

Termín

Březen 2011 a dále průběžně aktualizovat (popř. zvážit jinou platformu a
poskytovatele webových stránek „na klíč“).
Úkol splněn

Vyhodnocení
plnění

Na www stránkách městyse bylo založeno diskusní a informační fórum, které
je platformou pro sdílení názorů mezi spoluobčany navzájem a městysem,
vlastní web byl aktualizován a je průběžně doplňován o další informace.

Úkol č. 2

Aktualizace obecních vyhlášek o poplatcích a veřejném pořádku

Termín

Květen 2011
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Úkol je plněn
Vyhodnocení
plnění

Městys připravil aktualizaci vyhlášky o poplatcích, kterou zastupitelstvo
schválilo s účinností od 1.1.2012. Vyhláška o veřejném pořádku je připravena
k projednání zastupitelstvem městyse.

Úkol č. 3

Uzavření dohod o spolupráci s obcemi Mochov, Čelákovice, Vyšehořovice
mj. v záležitosti umisťování hendikepovaných dětí v MŠ Nehvizdy

Termín

Březen 2011

Vyhodnocení
plnění

Úkol splněn
Starosta Nehvizd uzavřel předmětné dohody se zástupci vyjmenovaných obcí
v únoru 2011.

Úkol č. 4

Posouzení možností
mikroregionu

Termín

Červen 2011

nadmístní

spolupráce

s dalšími

obcemi

v

Úkol splněn
Vyhodnocení
plnění

6.

Městys navázal spolupráci s obcemi v mikroregionu v mnoha oblastech.
Stěžejní aktivitou je např. vytvoření aktivního bloku odporu proti výstavbě
paroplynové elektrárny u obce Mochov, která by znamenala zhoršení
životního prostředí mnoha obcí v oblasti. Další aktivity zahrnují oblasti
kultury, sportu či péče o zdraví.

Pracovní příležitosti a podnikání

Úkol č. 1

Spolupráce se zařizovatelem průmyslové zóny a dalšími zaměstnavateli

Termín

průběžně

Vyhodnocení
plnění

7.

Úkol je plněn
V rámci komerční zóny se připravuje zřízení skladů společností Olymptoy,
Plastmont.

Financování strategických cílů

Úkol č. 1

Posoudit možnost zavedení místního koeficientu daně z nemovitosti

Termín

Březen 2011

Vyhodnocení

Úkol splněn
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plnění

Zastupitelstvo městyse na jaře 2011 rozhodlo nestanovit místní koeficient
daně z nemovitosti s ohledem na zákonné zvýšení základního koeficientu
daně z nemovitosti od roku 2012.

Úkol č. 2

Zmapovat možnosti uplatnění dotačních titulů pro plánované aktivity
městyse na roky 2012-2014

Termín

Červen 2011
Úkol je plněn

Vyhodnocení
plnění

Městys aktivně uplatnil a aktivně plánuje uplatnění několika žádostí o dotace
z různých fondů. Jedná se např. o projekt multifunkčního hřiště, obnovu
obecních cest, zpomalovací semafor, zateplení budovy úřadu.

3. Závěr
Na základě přehledu uvedeného v části 2. této zprávy lze konstatovat, že strategický plán
rozvoje městyse je plněn uspokojivě.
Zvýšenou pozornost bude v následujícím období nutné věnovat dvěma úkolům, viz níže:
Prioritní oblast Kvalita života a lidské zdroje
Úkol č. 4

Zřízení dalších tří tříd ZŠ

Navrhuje se, aby byl termín splnění tohoto úkolu přesunut na rok 2013.
Prioritní oblast Technická infrastruktura
Úkol č. 2

Spolupráce na vybudování chybějící části vodovodu v Nehvizdkách

Navrhuje se, aby byl termín splnění tohoto úkolu přesunut na rok 2013.

Přípravu zprávy koordinovala komise finanční a bezpečnostní.
Leden 2012
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