Plán investičních a neinvestičních akcí obce Šestajovice na období 2013 - 15
Obec Šestajovice se, měřeno počtem obyvatel, v posledních 15 letech ztrojnásobila. Spolu
s nárůstem obyvatel obce vznikl současně i tlak na vybudování odpovídající infrastruktury.
Najednou se místo 25 dětí, začalo hlásit do mateřské školy 100 až 150 dětí a stejný nárůst
počtu dětí hlásila i základní škola. Požadavky na investice mnohonásobně přesáhly finanční
možnosti obce. Obec proto začala usilovat o dotace na jejich realizaci. Díky tomu, že byla
naše obec v tomto ohledu velmi úspěšná, přitekly do obce od r. 2006 desítky miliónů korun,
což umožnilo vyřešit největší problémy, zejména co se týče kapacity mateřské a částečně i
základní školy.
V současné době je před námi realizace II. etapy rekonstrukce a dostavby základní školy,
která bude patřit ke klíčovým investicím obce v r. 2013. Přestože se nám řadu investic
v uplynulých letech již podařilo realizovat, ještě je před námi mnoho větších či menších
úkolů, jejichž realizace se však v prostředí současné celosvětové recese z finančních důvodů
odsouvá na pozdější dobu.
V době, kdy příjmy obce stagnují a současně ubývá dotačních možností, jsme se rozhodli
zpracovat na období 2013 – 2015 plán investičních a neinvestičních akcí, abychom byli
připraveni, když se objeví možnost získat na realizaci těchto akcí nějakou dotaci.
Dále uvedený výčet projektů je však nutno chápat jen jako orientační. Podle toho, jak se
v budoucnu budou vyvíjet potřeby obyvatel obce a nebo možnosti dotací, lze předpokládat
jeho další doplňování a upřesňování. V návaznosti na postupnou realizaci těchto projektů se
soupis akcí bude zase zmenšovat.
Tímto přehledem tak získává obec orientační přehled projektů na nejbližší roky vždy
s uvedením odhadovaných investičních a neinvestičních nákladů, aby je pak mohla
v budoucnu podle svých finančních možností spolu s dotačním příspěvkem z MMR, SFŽP,
ROP Střední Čechy a nebo MAS Pošembeří postupně realizovat.

Roman Hrdlic
starosta obce

5.12.2012

Rok 2013.
==========================================================================
Název akce
odhad
nákladů vč. DPH v mil. Kč
Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Šestajovice
- náklady celkem………………………… 3,9 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 2,4 mil.
- spoluúčast obce…………………………………………………………………………….. 1,5 mil (38,5%)
Rekonstrukce a nástavba Základní školy v obci Šestajovice
- náklady celkem……………………….. 21,9 mil.
- dotace ROP Střední Čechy………. 16,0 mil.
- spoluúčast obce…………………………………………………………………………….. 8,8 mil (40%)
Snížení prašnosti v obci Šestajovice - pořízení komunálního čistícího stroje
- náklady celkem………………………… 1,8 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 1,4 mil.
- spoluúčast obce………………………………………………………………………….... 0,18 mil (10%)
Výsadba izolační zeleně v severní části obce Šestajovice
- náklady celkem………………………… 1,8 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 1,4 mil.
- spoluúčast obce……………………………………………………………………..…….. 0,18 mil (10%)
Výstavba chodníků v ulicích Revoluční a Tyršova………………………………….….. 0,5 mil. (100%)
Rekonstrukce a výstavba kruh. objezdu kom. III/33310 a III/0116
- náklady celkem………………………… 36,0 mil.
- Středočeský kraj………………………. 34,2 mil.
- spoluúčast obce…………………………………………………………………………….. 1,8 mil (2%)
Rekonstrukce místních komunikací (9.května, Husova, Holekova, Jiráskova,
V Oříškách,Havlíčkova)
- náklady celkem………………………… 6,0 mil.
- ROP Střední Čechy…………………. 4,3 mil.
- spoluúčast obce…………………………………………………………………………….. 1,7 mil (27%)
Výměna osvětlovacích těles VO ve 2 ulicích…………….…………………………..….… 0,1 mil. (100%)
Výstavba nové dešťové kanalizace V Lukách………………………………………………..0,5 mil (100%)
=========================================================================
Spoluúčast obce celkem………………………………………………………………….…….. 15,26 mil.

Celkem za rok 2013 z rozpočtu obce 15,26 mil.

Rok 2014
==================================================================================

Název akce

odhad
nákladů vč. DPH v mil. Kč

Revitalizace vodní plochy rybníka Panský a jejího okolí – obnova vodního režimu krajiny
- náklady celkem………………………… 3,2 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 2,65 mil.
- spoluúčast obce……………………………………………………………………….. 0,55 mil (17%)

Dostavba základní školy propojení I. a II. etapy
- náklady celkem…………………………10,5 mil.
- dotace…………………………………….. 2,0 mil.
- spoluúčast obce..…………………………………………………………………….. 8,5 mil (81%)

Oprava komunikací ( Holekova, Cyrilov, Havlíčkova, Ve skalkách, parkoviště u OÚ)
- náklady celkem………………………… 5,0 mil.
- dotace MMR…………………………… 3,5 mil.
- spoluúčast obce.…………………………………………………………………….. 1,5 mil (30%)

Výstavba in-line stezky I. etapa
- náklady celkem…………………………. 0,9 mil.
- dotace MAS Pošembeří…………….. 0,45mil.
- spoluúčast obce……………………………………………………………………….. 0,45 mil (50%)
Výstavba dětského hřiště na p.č. 151 ……………………………………………………0,3 mil. (100%)

Rekonstrukce školního hřiště …………………………………………………….………. 2,2 mil (100%)
=========================================================================
Spoluúčast obce celkem………………………………………………………….……….. 13,5 mil.

Celkem za rok 2014 z rozpočtu obce 13,5 mil

Rok 2015.
==========================================================================

Název akce

odhad
nákladů vč. DPH v mil. Kč

Sběrný dvůr a kompostárna obce Šestajovice – priorita 4.1
- náklady celkem………………………… 25,0 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 20,0 mil.
- spoluúčast obce…………………….………………………………………….. 5,0 mil (20%)

Výměna osvětlovacích těles ve 2 ulicích……….……………………………….. 0,1mil (100%)

Rekonstrukce 3 místních komunikací ( Ve Skále,Palackého,Krátká) 3,5 mil (100%)

Rekonstrukce kanalizace v obci Šestajovice
- náklady celkem………………………… 43,7 mil.
- dotace OPŽP……………………………. 34,5 mil.
- spoluúčast obce………………………………….…………………………….. 8,5 mil (20%)

Výstavba in-line stezky II. Etapa…………………………………………………….. 0,9 mil (100%)

Výstavba chodníků v ulicích Běchovická a Maková ……………………….. 0,5 mil (100%)
=========================================================================
Spoluúčast obce celkem………………………………………………….………… 18,5 mil.

Celkem za rok 2015 z rozpočtu obce 18,5 mil

Roman Hrdlic
starosta obce
5.12.2012

