Plán činnosti obce Soběraz na období 2011-2012
1) Údržba obce
ÚDRŽBA OBCE

Finacování Cíl akce

Zodpovědnost

Název akce

Popis

Elektřina OÚ

oprava elektropřípojky k OÚ

vlastní

odstranění poruchy

Hrabec, Nožička

Studny

vyčištění obecních studen (na návsi, u Svobodů)

vlastní

udrţení kvality vody

Hrabec, Kopecký

Obecní zeleň

zavedení pravidelné péče o obecní zeleň

vlastní

vzhled obce

Kapoun, Hrubá

Osvětlení

kompletní údrţba veřej. osvětlení (vyčištění, opravy, revize)

vlastní

bezpečnost chodců a silničního provozu, vzhled obce

Kopecký, Kapoun

Cesta pod Lipinou

obecní cesta pod Lipinou

vlastní

obnovení průjezdnosti cesty

Čmelík, Kapoun

Oprava elektropřípojky k OÚ
Porucha přívodu elektřiny k budově OÚ v prosince 2009 byla provizorně vyřešena venkovním kabelem, přičemţ část budovy je stále
bez elektřiny. Je třeba realizovat poloţení nového zemního kabelu vč. výkopových prací s tím spojených.
Obecní studny
Vyčištění a oprava skruţí obecních studen. Jedná se o dokončení akce z r. 2009, kdy byly první 2 studny vyčištěny a opraveny.
Obecní zeleň
Zavedení pravidelné údrţby obecní zeleně. Pro jarní a podzimní údrţbu zeleně, kdy se jedná o zvýšený rozsah prací (prořez stromů,
kácení náletových dřevin..) bude vyuţita Vězeňská sluţba Valdice. Pravidelná údrţba zeleně (sekání trávy, stříhání keřů..) bude zajištěna
zájemci z řad obyvatel obce, případně Vězeňskou sluţbou Valdice.
V této oblasti se plánuje zvýšení spolupráce se ZS Radim.
Osvětlení
Provedení vyčištění, oprav, případně výměny lamp obecního osvětlení. Provedení elektrorevize.
Tato akce bude realizována spolu s akcí "rozšíření počtu lamp veřejného osvětlení".
Cesta pod Lipinou
V rámci údrţby zeleně bude provedeno prořezání náletových dřevin, tak aby byla umoţněna alespoň částečná průchodnost této obecní
cesty. V další fázi dojde k opravě cesty - odstranění sesuté zeminy, zpevnění povrchu např. štěrkem.

Tento seznam vychází z reálných možností rozpočtu obce. Zmíněné akce byly shledány obecním zastupitelstvem jako nezbytně nutné.
Řazení v tabulce určuje i prioritu (pořadí) realizace. Výše nákladů může vést k přehodnocení a změně uvažovaného rozsahu jednotlivých akcí, případně až k nerealizaci některého ze záměrů.
Jednotlivé akce resp. zakázky budou poptány minimálně u dvou firem a poté procházet výběrovým řízením.
V odůvodněných případech (např. úspěšná realizace stejné, či podobné zakázky v minulosti) bude od výběrového řízení ustoupeno.

Stav: 24.2.2011

Vypracoval: Ing. Pavel KOPECKÝ
místostarosta obce
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2) Investice
INVESTICE

Finacování Cíl akce

Zodpovědnost

Název akce

Popis

Zastávka

osvětlení autobusové zastávky

vlastní

bezpečnost chodců a cestujících

Kopecký, Kapoun

Cesta Jenčkovi

cesta k Jenčkům

vlastní

vybudování bezprašné zpevněné cesty

Hrabec, Čmelík

Osvětlení

rozšíření počtu světel veřejného osvětlení

vlastní

bezpečnost chodců a silničního provozu, vzhled obce

Kopecký, Kapoun

Kanalizace

odkanalizování celé vesnice

dotace

zákonný poţadavek – ochrana ţiv. prostředí

Hrabec, Noţička

Chodník

chodník od hřbitova k OÚ (podél sadu)

dotace

bezpečnost chodců a silničního provozu, vzhled obce

Kopecký, Kapoun

Pergola

zastřešení části venkovního prostoru před OÚ

vlastní

pořádání společenských akcí

Hrabec, Šimek

Osvětlení autobusové zastávky
V těsné blízkosti autobusové zastávky dojde k instalaci 1 lampy veřejného osvětlení. Přívod elektřiny bude venkovním vedením ze
sloupu u hřbitova.
Cesta Jenčkovi
Záměrem obce je rekonstrukce cesty. Současný povch bude odstraněn, bude zpevněno podloţí a poloţen asfalt.
Osvětlení
Na v současnosti neosvětlených místech dojde k instalaci nových lamp veřejného osvětlení. V plánu je umístění lampy v „uličce“ na
stávající sloup elektrického vedení, dále umístění nového sloupu a lampy na cestu mezi Nožičkovýmí a Thámovými.
Tato akce bude realizována spolu s údrţbou veřejného osvětlení a osvětlením autobusové zastávky.
Chodník
Záměrem obce je vybudování centrálního chodníku od hřbitova podél sadu k obecnímu úřadu. V rámci projektu bude realizována nová
autobus. zastávka, oprava kanalizace (v oblastech souvisejících s touto stavbou), přechody pro chodce (u hřbitova a u kapličky) a malé
parkoviště u hřbitova. V r. 2011 je třeba odkoupit část pozemku po celé délce sadu, nechat vypracovat projekt a zaţádat o dotaci
(říjen 2011). V případě získání dotace proběhne realizace v r. 2012.
Kanalizace
Záměrem obce je vybudování kanalizace od "starého transformátoru" na Těšín, kde se kanalizace napojí na kanalizaci obce Ţeleznice.
V r. 2011 je třeba získat souhlas všech majitelů pozemků dotčených výstavbou. Poté lze zaţádat o stavební povolení. Realizace
moţná pouze s dotací. Termín realizace bude ovlivněn rychlostí vyslovení souhlasu majitelů dotčených pozemků s danou stavbou.
Pergola
Záměrem této akce je získání prostorů pro pořádání společenských akcí. Termín realizace akce bude záviset na moţnostech rozpočtu
obce.

Jednotlivé akce resp. zakázky budou procházet výběrovým řízením.
Výběrové řízení se bude řídit zákonem č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Stav: 24.2.2011

Vypracoval: Ing. Pavel KOPECKÝ
místostarosta obce

