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Akční plán

14. AKČNÍ PLÁN A JEHO POSLÁNÍ
Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem „akcí“ či „aktivit“, jejichž
postupná realizace by měla zajistit implementaci přijaté strategie. Vzhledem k charakteru
strategie, která je strategií komunitní (v daném případě jde o komunitu sdílející území obce
Dřevohostice), tedy strategií, jenž tvoří rámec pro aktivity subjektů nejen z veřejného, ale i
soukromého a neziskového sektoru, je i akční plán procesem svého vzniku, strukturou a
náplní akčním plánem dané komunity. Jsou zde navržena taková řešení, která jsou
považována jednak za žádoucí a potřebná podle názoru většího počtu významných lokálních
aktérů, a jednak jsou pokládána (těmito lokálními aktéry) za uskutečnitelná.
Akční plán, jenž je členěn podle jednotlivých strategických rozvojových oblastí,
obsahuje návrhy aktivit a projektů, z nichž některé jsou jasné a zřetelné (konkrétně vymezeny
věcně, místně, časově, finančně, atd.), jiné jsou podstatně méně determinované. Na úrovni
jednotlivých projektů byly mj. stanoveny cíle a pokud možno i objektivní ověřitelné ukazatele
pro jejich dosažení. Průběžné sledování (monitorování) těchto ukazatelů umožňuje měřit
skutečně dosažené výsledky a následně je porovnávat s výsledky předpokládanými
(vyhodnocování). Tento postup je přínosný v tom, že v případě odchýlení se od stanovených
cílů se dají včas učinit příslušná nápravná opatření.
Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí (projektů) zodpovídá vždy jeho nositel
(pokud jím není zástupce ze soukromého či neziskového sektoru, většinou se jedná o Obec),
který si rozhodne, zda bude projekt zpracovávat sám vlastními silami nebo ve spolupráci
s dalšími významnými místními aktéry. Z hlediska financování se jedná o aktivity, které jsou
hrazeny z rozpočtových prostředků samotného nositele nebo z vnějších finančních prostředků,
které ovšem nemůže sám příliš ovlivňovat. Jedním z důležitých faktorů při rozhodování o
realizaci, a tudíž zařazení jednotlivých projektových záměrů do akčního plánu, byla snaha
reagovat na nejnovější trendy ekonomického rozvoje a přizpůsobit akční plán dotační politice
EU (pro nové plánovací období v rámci politiky ekonomické a sociální soudržnosti EU na léta
2007 - 2013), státu a Olomouckého kraje, případně dalším možnostem zdrojů financování
jednotlivých aktivit.
Vzhledem k omezeným zdrojům (finančním, materiálním, lidským), jenž jsou pro
každou obec limitující, a potenciální provázanosti jednotlivých akcí, není možné začít
jednotlivé akce realizovat všechny současně (paralelně). Výběr a realizace jednotlivých
aktivit, stejně tak jako naplňování vlastního akčního plánu, bude záviset zejména na aktivitě
a schopnostech místních aktérů, na míře jejich spolupráce, množství disponibilních finančních
zdrojů a celkové koordinaci jednotlivých aktivit. Nepředpokládá se, že všechny navržené
projekty budou uskutečněny v daném období a v plném rozsahu. Akční plán totiž není
závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných a
v rámci obce schválených námětů, jehož existence umožní obci jednak efektivně vyhledávat
existující finanční zdroje na realizaci projektů a také rychle využívat příležitostí, které se
v tomto směru budou objevovat.
Vzhledem ke značné proměnlivosti místního i vnějšího prostředí a následné změny
některých vstupních podmínek nelze individuální aktivity či projekty plánovat na příliš
dlouhou dobu dopředu, proto je akční plán zpracován v krátkodobém časovém intervalu, na
období jednoho roku.
Jelikož je akční plán nejrychleji zastarávající částí celého programového dokumentu
(mnohé projekty jsou již realizovány, od některých projektových záměrů bylo upuštěno,
apod.), jedná se o otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován,
zpřesňován, rozpracováván a upravován, a to podle aktuálních potřeb Obce Dřevohostice,
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stejně jako jednotlivých aktérů regionálního rozvoje a nositelů konkrétních projektových
záměrů, a také na základě vývoje vnějšího prostředí. Po každoročním vyhodnocení úspěšnosti
realizace jednotlivých aktivit budou jeho aktualizaci provádět hlavní představitelé Obce
Dřevohostice – pan starosta a pan místostarosta.
Je třeba si uvědomit, že akční plán bude, zejména vzhledem k postupné konkretizaci
finančních možností na jednotlivé aktivity, také postupně doplňován o nově vznikající
projekty, které budou zapadat do rozvojové strategie obce, budou mít vliv na naplňování této
strategie a celkový socio-ekonomický rozvoj celého území.
Nový aktualizovaný akční plán, který zahrnuje celkem 11 aktivit či projektových
záměrů (z toho 3 k naplnění prvního cíle, 6 k dosažení druhého cíle a 2 k dosažení cíle č. 3),
vychází ze strategické části (stanovených strategických cílů, priorit a opatření) Strategického
rozvojového plánu obce Dřevohostice a zahrnuje aktivity a projektové záměry, jejichž
uskutečnění je naplánováno do konce roku 2008. Bezprostředně po jeho schválení bude
zahájena postupná implementace tohoto plánu.
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Název projektu/akce

Stručný popis projektu/akce

Akční plán

Hodnotící a
monitorovací
ukazatelé

Nositel projektu/garant
Odpovědná osoba

Časový plán
realizace

Předpokládané
náklady
projektu/akce

Poznámka
Dotace (zdroj)

Priorita 1.1: Rozvoj lidských zdrojů
Opatření 1.1.2: Rozvoj bydlení
Projektová příprava a
Zaměření, projektové práce,
Obec Dřevohostice
příprava cca 18.000
Předpokládá se přesah
přípravné práce pro
geologické průzkumy, změna
Stanislav Skýpala
2
m plochy pro
realizace tohoto
výstavbu rodinných
UP obce, vybudování příjezdu,
(starosta obce)
2008
400 000 Kč
výstavbu rodinných
projektového záměru
domů v lokalitě školní přivedení inženýrských sítí
Petr Dostál
domů
až do roku 2009.
zahrady
k hranicím pozemku.
(místostarosta obce)
Priorita 1.2: Zlepšení vzhledu a image obcí
Opatření 1.2.2: Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství (včetně veřejné zeleně) v obci
Obec Dřevohostice
Stanislav Skýpala
Rekonstrukce místního
(starosta obce)
05 - 07/2008
250 000 Kč
rozhlasu
Petr Dostál
(místostarosta obce)
Generální rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci. V
Obec Dřevohostice
Finanční vypořádání
centrální části obce a na
Stanislav Skýpala
s konečným
Rekonstrukce
náměstí se předpokládá i
(starosta obce)
05 - 08/2008
1 500 000 Kč
dodavatelem akce bude
veřejného osvětlení
výměna stávajících sloupů
Petr Dostál
rozvrženo do min. tří
VO, v ostatních částech obce
(místostarosta obce)
let.
rekonstrukce a výměna světel.
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 2.1.1 Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací (včetně chodníků a doprovodné zeleně), výstavba a
rekonstrukce složek klidové infrastruktury (parkovišť, odstavných ploch, zastávek)
Obec Dřevohostice
Budou vybudována záchytná
Stanislav Skýpala
Vybudování
parkoviště na ul. Bystřická, ul.
(starosta obce)
04 – 10/2008
350 000 Kč
záchytných parkovišť.
Novosady a ul. Kostelní.
Petr Dostál
(místostarosta obce)
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I.část rekonstrukce chodníků
na náměstí (trasa radnice –
pošta).
Obec Dřevohostice
Rekonstrukce přístup.
Stanislav Skýpala
2
Rekonstrukce
chodníků do ZŠ a MŠ
cca 1.000 m
(starosta obce)
chodníků
z náměstí a autobus. nádraží:
chodníkové plochy
Petr Dostál
část ul. Bystřická, ul.
(místostarosta obce)
Chaloupky, ul. Školní, ul.
Lány. Rekonstrukce chodníků
na ul. Sadová.
Priorita 2.2: Zlepšování environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu
Opatření 2.2.2: Podpora regenerace urbanizované krajiny
Kácení starých a pro průchozí
Obec Dřevohostice
kácení cca 25 ks
Vykácení a vysazení
chodce již nebezpečných
Stanislav Skýpala
přestárlých
nové kaštanové aleje
stromů kaštanové aleje kolem
(starosta obce)
kaštanů, výsadba
"Za Valy“, 1. etapa
zámku s následnou obnovou
Petr Dostál
cca 30 ks kaštanů
celé aleje.
(místostarosta obce)
Opatření 2.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie
Rekonstrukce obytného domu
č.p. 96 (vedle radnice), která
zrekonstruováno
Obec Dřevohostice
se týká vodorovných izolací.
Rekonstrukce domu ve
cca 150 m2
Stanislav Skýpala
Dům musí být podřezán po
vlastnictví obce,
venkovní plochy
(starosta obce)
celé délce obvod. zdiva,
Náměstí č.p. 96
fasády, včetně
Petr Dostál
následně bude provedena
izolací
(místostarosta obce)
oprava fasády. Uvažuje se i
s výměnou oken.
Obec Dřevohostice
Zateplení fasády objektu,
Stanislav Skýpala
II. etapa rekonstrukce
výměna oken,
(starosta obce)
budovy základní školy provedení nové fasády budovy
Petr Dostál
a vodorovných izolací stropů
(místostarosta obce)
Opatření 2.2.4: Zkvalitnění nakládaní s odpady a jejich nové materiálové či energetické využití
Obec Dřevohostice
Zavedení a podpora
Stanislav Skýpala
malého kompostování
Nákup štěpkovače.
(starosta obce)
v obci v místě
Petr Dostál
vytváření
(místostarosta obce)
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03 - 07/2008

1 000 000 Kč

02 - 04/2008

250 000 Kč

04 - 06/2008

250 000 Kč

06 - 09/2008

13 mil. Kč

03/2008

150 000 Kč

OP Životní prostředí,
prioritní osa 6 –
Zlepšování stavu
přírody a krajiny

Snaha získat přímou
dotaci z Ministerstva
Financí ČR
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Priorita 3.1: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 3.1.1: Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek a obnova památek drobné architektury
Vyklizení přístupové cesty
přes půdní prostory zámku ke
schodišti vedoucímu k
Obec Dřevohostice
zámecké věži,
Zpřístupnění věže
Stanislav Skýpala
ošetření dřevěných krovů
Dřevohostického
(starosta obce)
půdních prostor, provedení
zámku
Petr Dostál
osvětlení přístupu k věži a
(místostarosta obce)
nového dřevěného schodiště,
restaurování kamenného
zábradlí ochozu věže.
Obec Dřevohostice
Stanislav Skýpala
Projekt obnovy zámku
Komplexní projekt obnovy
(starosta obce)
Dřevohostice
Dřevohostického zámku
Petr Dostál
(místostarosta obce)
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03 - 10/2008

750 000 Kč

05 - 08/2008

150 000 Kč

Program obnovy
venkova Olomouckého
kraje, 2008
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