
 

 

 

Akční plán 

pro období 2017 – 2019 

 

 

 

 

 
Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Zaloňov, schváleného 

zastupitelstvem dne 02.08.2017. 

Tento Akční plán byl schválen usnesením zastupitelstva dne 02.08.2017 

bodem 6 Usnesení. 

  



Seznam projektů pro období 2017 -2019: 

Název projektu Přípravná fáze Realizační fáze 

Revitalizace dětského hřiště Zaloňov X  

Výstavba chodníku Vestec X  

Zpevnění místní komunikace X  

Odbahnění rybníka- Rtyně X  

Revitalizace kulturního domu  X 

Výstavba víceúčelového hřiště Zaloňov X  

Zřízení dětského hřiště Rtyně  X 

Úprava propustku v místní části Horní Dolce X  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Projektové fiche: 

Název projektu: Revitalizace dětského hřiště Zaloňov 

Strategický cíl: Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření: 7C)c. Dětská hřiště. Postupná oprava stávajícího hřiště 

Cíl projektu: Obnova herních prvků a zařazení nových pro lepší volnočasové využití. Projekt 
je zaměřen zejména na děti a mládež. 

Popis projektu: Hřiště obce je již nedostačující z důvodu konce životnosti původních herních 
prvků. Vzhledem k ploše, kterou hřiště nabízí, je možné doplnit dle moderní 
nabídky, která se zaměřuje na zlepšení fyzické zdatnosti, obratnosti a hybnosti 
dětí. Láká ke hře již svým vizuálním zpracováním a děti taková hřiště hojně 
využívají ke svým hrám. 

Fáze připravenosti projektu
1
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Příprava projektu pro předložení k žádosti o dotaci  DSO 2019 

Výběrové řízení Starosta 2019 

   

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 500.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 30% 

Dotace z fondů MMR 70% 

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 

                                                           
1
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Výstavba chodníku Vestec 

Strategický cíl: Vzhled a rozvoj obce  

Opatření: A) Údržba a obnova veřejných prostranství 
a. Výstavba chodníků 

Cíl projektu: Výstavba chybějícího chodníku podél silnice 

Popis projektu: Pod chodníkem bude upravena dešťová kanalizace, na kterou se položí 
povrchová dlažba 

Fáze připravenosti projektu
2
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Výběrové řízení Starosta 2018 

Výkup pozemků Ing. Jiří Jezbera 2018 

Výkopové práce Starosta 2018 

Výstavba dle projektu Stavební dozor 2018 

Převzetí díla  Starosta 2018 

   

   

   

Finanční náročnost: 1.500.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Dotace KÚ 80% 

Obec 20% 

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 
                                                           
2
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Zpevnění místní komunikace 

Strategický cíl: Vzhled a rozvoj obce  

Opatření: A) Údržba a obnova veřejných prostranství 
a. Výstavba chodníků 

Cíl projektu: Zpevnění příjezdové cesty k novostavbám 

Popis projektu: Zpevnění stávající polní cesty, zhutnění štěrkem 

Fáze připravenosti projektu
3
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Urovnání terénu Starosta 2018 

Zhutnění povrchu Starosta 2018 

Výběr zhotovitele Starosta 2018 

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 100.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 100.000 

  

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 
                                                           
3
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Odbahnění rybníka- Rtyně 

Strategický cíl: Vzhled a rozvoj obce 

Opatření: A) Údržba a obnova veřejných prostranství 
Bod e. odbahnění rybníka 

Cíl projektu: Dosáhnout takového stavu, který bude vhodný pro chov ryb a pro využití na 
akce neziskových organizací (Rybářské závody) 

Popis projektu: Obec vlastní rybník, který ke své činnosti využívá nezisková organizace. Ta 
pořádá pro své členy i pro ostatní obyvatele různé akce s využitím obecního 
rybníku. Stav rybníka a jeho břehů je však třeba zlepšit. 

Fáze připravenosti projektu
4
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Dotační řízení AXIOM Chrudim 2018 

   

   

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 200.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 10% 

Dotace 90% 

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 

                                                           
4
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Revitalizace kulturního domu 

Strategický cíl: Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření: B) Společenské a kulturní akce 
Bod a. Udržení stávajících pořádaných sportovních, kulturních a společenských 
akcí 

Cíl projektu: Opravit kulturní dům, místo setkávání spoluobčanů při různých akcích 

Popis projektu: Kulturní dům je místo setkávání obyvatelstva při nejrůznějších příležitostech- 
dětský den, vítání občánků, obecní oslavy, akce pořádané nezisk. organizacemi 
apod. Vybavení je však již zastaralé a vytápění je částečně nefunkční. 

Fáze připravenosti projektu
5
:                   přípravná fáze                     realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Výběrové řízení Starosta 2017 

Výměna dveří, oken Starosta 2018 

Přestavba topení Starosta 2018 

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 500.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 500.000 

  

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

                                                           
5
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Výstavba víceúčelového hřiště Zaloňov 

Strategický cíl: Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření: C) Infrastruktura a vybavení pro volnočasové aktivity 
Bod a. Vybudování víceúčelového sportovního hřiště 

Cíl projektu: Umožnit širší skupině obyvatelstva sportovní vyžití 

Popis projektu: V obci chybí místo pro volnočasové aktivity mládeže a dospělých. Z toho 
důvodu je třeba zřídit víceúčelové hřiště vhodné k míčovým a dalším hrám a 
také prostor obohatit o různé outworkové prvky 

Fáze připravenosti projektu
6
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Výběrové řízení Starosta 2019 

Příprava projektu pro předložení k žádosti o dotaci Starosta  2019 

   

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 1.000.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 30% 

Dotace z fondů MMR 70% 

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 

                                                           
6
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Zřízení dětského hřiště Rtyně 

Strategický cíl: Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření: C) Infrastruktura a vybavení pro volnočasové aktivity 
Bod c. Dětská hřiště. Výstavba nových hřišť v částech obce, kde zatím chybí 

Cíl projektu: Výstavba dětského hřiště u místního fotbalového hřiště. Zázemí je zde zatím 
vytvořeno pro starší děti a dospělé, tento projekt je zaměřen zejména na vyžití 
dětí mladšího věku (2-8 let) 

Popis projektu: Obecní část Rtyně má u rybníka zřízeno místo vhodné pro setkávání občanů, 
pro sportovní (fotbal) a oddechové (rybolov) vyžití, které je zatím bez prvků pro 
menší děti. Vzhledem k nárůstu počtu dětí ve vesnici se přistoupilo ke zřízení 
nového hřiště. 

Fáze připravenosti projektu
7
:                   přípravná fáze                     realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Výběrové řízení Starosta 2017 

Úprava terénu SOS s.z. 2017 

Převzetí díla Starosta 2017 

   

   

   

   

   

Finanční náročnost: 100.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Obec 100.000 

  

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 

                                                           
7
 Nehodící se škrtněte 



Projektové fiche: 

Název projektu: Úprava propustku v místní části Horní Dolce 

Strategický cíl: Vzhled a rozvoj obce  

Opatření: A) Údržba a obnova veřejných prostranství 
f. Úprava propustku v místní části Horní Dolce 

Cíl projektu: Zajistit průchodnost při velkých přívalových deštích 

Popis projektu: V části obce Horní Dolce došlo při povodni 24.5.2016 k nedostatečné 
průchodnosti propustku a došlo k rozsáhlému zatopení rodinných domů 

Fáze připravenosti projektu
8
:                   přípravná fáze                             realizační fáze 

Pracovní skupina:  

Jednotlivé aktivity projektu: Odpovědnost: Termín splnění: 

Zpracování projektu Mistostarosta 2018 

Výběrové řízení Starosta 2018 

Úprava cesty Starosta 2018 

Převzetí díla Starosta 2018 

   

   

   

   

Finanční náročnost: 1.000.000 

Zdroje financování: Odhadovaná částka: 

Dotace KÚ 80% 

Obec 20% 

  

Partneři projektu: Typ účasti: 

  

  

  

 

                                                           
8
 Nehodící se škrtněte 


