
Program rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem  

 „Akční plán“ na rok 2016 

 

A: Investice k realizaci v roce 2016 

 

 Mostky, lávky pro pěší (3x)  - 1 000 000,- Kč 

 

Projekt a realizace 

Financování: vlastní 

Realizace: 08 – 10/2016 

 

 Kanalizace – stoka A 30 / lokalita Huťařství – 2 500 000,- Kč 

 

Projekt hotový, běží stavební / resp. územní řízení 

Doplnění kanalizace východ a západ 

Realizace 

Financování: vlastní /dotace z Moravskoslezského kraje (cca 50%) 

Realizace – 05 – 11/2016. 

 

 Rozšíření komunikace před školou – 300 000,- Kč 

 

Projekt a realizace 

Financování: vlastní 

Realizace – 07 – 08/2016. 

 

 Běžecká dráha u ZŠ a MŠ Karla Svolinského -  600 000,00 Kč 

 

Projekt a realizace 

Financování – vlastní zdroje  

Realizace – 07 – 08/2016. 

 

 Revitalizace autobusové zastávky u nádraží (včetně veřejného WC) 

300 000,- Kč 

 

Projekt a realizace 

Financování – vlastní zdroje  

Realizace – 05 – 06/2016. 

 

 Nábytek – kanceláře OÚ  (300 000,- Kč) 

 

Projekt a realizace 

Financování – vlastní zdroje  

Realizace – 04 – 06/2016. 



 

B: Příprava projektů k realizaci (krátkodobý horizont) 

 

1. Architektonicko – Urbanistická soutěž centra obce 

 

Typ soutěže - ideová/ projektová (včetně etapizace pro realizaci) 

         architektonicko-urbanistická 

         veřejná 

         dvoukolová 

Náklady na soutěž – 500 000,- Kč (2016) 

Náklady na projektovou dokumentaci 1 mil-2mil (2017) 
 

2. Chodníky (chodník k DPS, úsek točna – Skalka 200 000,-) 

 

3. Varovný protipovodňový systém (žádost o dotaci – OPŽP) – 600 000,- 

Kč (projekt, část realizace) 

 

4.  Sběrný dvůr v areálu pily/ demolice garáže pily (možnost dotace 

OPŽP) 

 

5. Autobusové zastávky a revitalizace stanovišť na sběr tříděného 

odpadu 
 

6.  Komplexní řešení úpravy hřbitova u dolního kostela 

 

7.  Komplexní řešení úpravy urnového háje a okolí dřevěného kostelíka 

 

C: Projekční příprava akcí pro realizaci v dalších letech (dlouhodobý 

horizont) 

 
 oprava bytového domu (okna, zateplení) – DPS 

 rozšiřování kanalizace (např. lokalita nad nádražím, okolo kostelíka a další souvislá 

zástavba v různých částech obce) 

 revitalizace a doplnění veřejného osvětlení 

 rozšiřování vodovodní sítě 

 

D: Místní komunikace - opravy 
 pro rok 2016 vyhlášen dotační titul pro obce do 3000 obyvatel (50% uznatelných 

nákladů, horní limit dotace 1 000 000,- Kč) – termín podání do 15.1.2016. 

 dále zhodnocení stavu obecních komunikací, stanovení harmonogramu komplexních 

oprav 

 
15. 12. 2015                   Ing. Pavel Řezníček – předseda Komise pro rozvoj obce 

       Ing. Tomáš Hrubiš – starosta obce 

       Mgr. Michaela Šebelová -  místostarostka obce 


