Obec Sibřina
Plán investičních a provozních záměrů obce 2018 – 2022

Sibřina: 28.11.2018

Období 2018-2022, investice a rozvoj obce
I. Technická infrastruktura
1. Vodovod a splašková kanalizace
2. Výstavba ČOV Sluštice
3. Rekonstrukce obecní vodárny
4. Výstavba stezek pro pěší a cyklisty
5. Výstavba a rekonstrukce chodníků

II. MŠ / ZŠ
1. MŠ – udržování / rozvoj a provoz

2. ZŠ – výstavba svazkové školy v Úvalech

III. Životní prostředí a podpora spolkového života
1. Příprava územního plánu obce
2. Rekonstrukce obecní hasičárny
3. Výstavba a zkušební provoz varovného systému
4. Péče o zeleň a veřejná prostranství obce
5. Hospodaření s odpadem
6. Podpora spolkového života, soudržnosti a kultury v obci
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Ad I/1) Vodovod a splašková kanalizace
Základní informace
◼

Započetí prací od 4/2018, předpokládaná doba výstavby do
počátku 7/2019

◼

Cena za samotnou výstavbu (bez vod. přípojek): 108,5 mil. Kč /
vodovodní přípojky: 7,3 mil. Kč + náklady na zajištění TDI / BOZP
/ administrace projektu

Rozhodovací procesy ZO během realizace:
◼

Oprava povrchů účelových komunikací v celé šíři

◼

Opravy šachet dešťové kanalizace

◼

Rekonstrukce obrub / přípravné práce pro realizaci chodníků

◼

Provoz vodovodu a kanalizace

Ad I/2) Výstavba ČOV Sluštice
Základní informace
◼

Dokončení výstavby v 9/2018

◼

Zkušební provoz do 9/2019

ČOV Sluštice
Pozemek pro ČOV Sluštice a přístupová cesta
Výstavba ČOV – I. Etapa
Výstavba ČOV – II. Etapa

Náklady celkem
1 580 400,00
17 922 505,00
2 239 269,00

Podíl Sibřina
987 750,00
4 088 571,45
2 500 000,00 ???

Zpracování kompletní projektové dokumentace vč. příloh
A souvisejících nákladů, výkon inženýrské činnosti
Administrace výběrových řízení
Výkon TDI, výkon AD

677 588,00
48 400,00
471 900,00

154 574,76
11 041,25
107 652,19

◼

Rozhodovací procesy ZO: Intenzifikace ČOV Sluštice pro novou
výstavbu (rozvojové plochy dle platného ÚP).

Ad I/3) Rekonstrukce obecní vodárny
Základní informace
◼

Dokončení výstavby: 3/2018

◼

Zkušební provoz od 3/2018 do 11/2018

◼

Kolaudace: 2.10.2018 / 26.11.2018

◼

Náklady na realizaci (smlouva se zhotovitelem): 3 mil. Kč

Financování:
– dotace MZe: 1,62 mil. Kč
– dotace kraj: 0,85 mil. Kč
◼

Rozhodovací procesy ZO: zintenzivnění ATS pro nový vodovodní
řád (předpokládané náklady : ca 0,5 mil. Kč)

◼

Provoz obecní vodárny

Ad I/4) Výstavba stezek pro pěší a cyklisty
Základní informace (dotace ITI / iROP)
◼

Příprava projektu od roku r. 2015

◼

Územní rozhodnutí / stavební povolení:

◼

Předpokládaná hodnota investice: 13,12 mil. Kč

◼

Předpokládané dotační prostředky: 10,92 mil. Kč

◼

Termín ukončení projektu: 8/2019

Ad I/5) Výstavba a rekonstrukce chodníků
Základní informace
◼

Výstavba chodníků v ulici Ke Květnici (propojení Sibřiny a
Květnice)

◼

Předpokládaná hodnota investice: 4,39 mil. Kč ?

◼

Předpokládané dotační prostředky: 4,18 mil. Kč ?

◼

Termín ukončení projektu: 8/2019

Ad I/5) Výstavba a rekonstrukce chodníků
Základní informace
◼

Výstavba chodníku v ulici Ke Kolodějům

◼

Příprava projektu od roku 2014

◼

Územní rozhodnutí / stavební povolení: 10/2018

◼

◼

Realizace ideálně před homogenizací povrchů

Ad I/5) Výstavba a rekonstrukce chodníků
Základní informace
◼

Výstavba chodníku v ulici Říčanská

◼

Příprava projektu od roku 2014

◼

Územní rozhodnutí / stavební povolení: 10/2018

◼

Realizace ideálně před homogenizací povrchů

Ad I/5) Výstavba a rekonstrukce chodníků
Základní informace
◼

Rekonstrukce chodníků ve Stupicích

◼

Realizace ideálně před homogenizací povrchů
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Ad II/1) MŠ – udržování / rozvoj a provoz
◼

Oprava střechy / úpravy suterénu

◼

Rozvoj v exteriéru MŠ (zahrada) v návaznosti na
uzavřené smlouvy s okolními obcemi (alokováno
725 tis. Kč):

– Altán
– Herní prvky
– Dopravní hřiště (realizováno)

Ad II2) ZŠ – výstavba svazkové školy v Úvalech
Základní informace
◼

výstavba zcela nové dvoustupňové základní
školy s kapacitou 600 žáků

◼

Předpokládané celkové výdaje na stavební
práce: 420 mil. Kč

◼

Stav přípravy projektu: požádáno o územní
rozhodnutí. Stavební povolení nejdříve na
podzim 2019.

◼

Financování: MŠMT / OPŽP / Obce ve svazku
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Ad III/1) Příprava územního plánu obce
◼

Nutnost mít nový územní plán obce do konce
roku 2022

◼

Obec eviduje mnoho podnětů od vlastníků
pozemků

◼

Územním plánem nutno upravit především:
– Funkční využití stavebních ploch v obci
– Trasa obchvatu obce

◼

Iniciace zahajovacích prací pro pořízení nového
ÚP: 3Q / 2019

Ad III/2) Rekonstrukce obecní hasičárny
Základní informace
◼

Kompletní rekonstrukce obecní hasičárny

◼

Příprava projektu od roku 2016

◼

Územní rozhodnutí / stavební povolení: 5/2018

◼

Předpokládané náklady: do 3,2 mil. Kč

◼

Financování:
– dotace HZS: 0,64 mil. Kč

– dotace kraj: 0,96 mil. Kč

Ad III/3) Vybudování varovného systému
Základní informace
◼

Varovný systém

◼

Příprava projektu od 3/2016

◼

Financování:
– celkové náklady: 1,855 mil. Kč

– dotace SFŽP: 1,290 mil. Kč
– obec: 0,564 mil. Kč

Ad III / 4,5,6) Životní prostředí a podpora spolkového života
Péče o zeleň a veřejná prostranství obce
◼

Nákup nové techniky na údržbu zeleně (zajištění údržby ve Stupicích)

◼

Spolupráce s organizací sázíme stromy

Hospodaření s odpadem
◼

Prověření záměru výběru dodavatele na odvoz komunálního odpadu

◼

Zvýšení frekvence likvidace bioodpadu

◼

Zvětšení prostorů pro kontejnery na tříděný odpad

Podpora spolkového života, soudržnosti a kultury v obci
◼

Poskytování finančních prostředků na činnost spolků formou
veřejnoprávních smluv

◼

Participace obce na pořádání kulturních akcí spolků

