
B2 AKČNÍ PLÁN 

Strategický plán rozvoje obce Střeň vymezuje hlavní směry dlouhodobého směřování v období 2016 až 

20204 a stanovuje jeho střednědobé a dlouhodobé rozvojové priority a opatření 

Akční plán rozvoje představuje konkrétní záměry implementace strategického plánu a to na období 

2017 až 2018. 

Těžiště akčního plánu je v projektech, které odpovídají strategickým oblastem, prioritám a konkrétním 

opatřením, pro jejichž realizaci má obec na dané období předpoklady. To znamená, že v případě získání 

dostatečných finančních prostředků disponuje kapacitami na zajištění realizace projektů a je schopna 

v případě potřeby zajistit jejich spolufinancování v požadované výši. 

Jedním z hlavních cílů akčního plánu je umožnit získávání prostředků na realizaci projektů z vnějších 

zdrojů (zejména, ale nejen) ze strukturálních fondů EU. Akční plán nelze chápat jako jednoznačně 

závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale spíše jako zásobník kvalitně připravených a předběžně 

schválených projektových námětů, jehož existence umožní na jedné straně efektivně vyhledávat 

existující finanční zdroje na realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí, které se        

v tomto směru budou objevovat. 

 

Aktivita/projekt stav 
Náklady/činnosti 

v roce 2017 

Náklady 
/činnosti 

v roce 2018 
poznámky 

Očekávané 
náklady po 
roce 2018 

A01 – 2 Sociální bydlení 
Rekonstrukce stávající 
budovy bývalého nádraží 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Příprava 
projektové 
dokumentace 

Příprava 
projektu, 
případně 
podání 
žádosti 

Harmonogram práce 
přizpůsobit dle 
vyhlášených výzev 

Realizace  

A01 – 3 Rekonstrukce 
kulturního domu – 
vytvoření komunitního 
centra 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Vytvoření studie 
využití veřejného 
prostoru za 
kulturním domem 

Vytvoření 
studie využití 
veřejného 
prostoru za 
kulturním 
domem 

Nutné přizpůsobení 
podmínkám dotačního 
titulu 

Příprava 
projektové 
žádosti na 
celou 
rekonstrukci 
kulturního 
domu 

A01 – 4 Obnovení výsadby                       
v intravilánu a extravilánu 
Projednání zastupitelstvem 
obce, návrhy na druh 
výsadby, realizace 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Příprava podkladů 
k projektové 
žádosti, případně 
realizace 

realizace 
Možnost dotace z 
OPŽP 

Realizace 
ukončena 

A01 – 6 Rekonstrukce 
budovy MŠ a ZŠ 
Nutná úprava plánovaných 
aktivit v MAP, příprava 
projektové dokumentace 
stavby, energetického 
posudku, projednávání 
rekonstrukce s vedením 
školy 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Zpracování 
projektové 
dokumentace ke 
stavebním 
úpravám 

Zpracování 
projektové 
žádosti 

Možnost dotace 
z IROP, nutnost 
spolufinancování 
Upozornění: výzvy 
IROP jsou vždy jen na 
ŽŠ nebo MŠ, nutné 
podávat 2 
komplementární 
projekty 

Realizace 

A01 – 7 Protipovodňová 
opatření 
Oprava hrázové propusti 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Příprava žádosti na 
Olomoucký kraj, 
případně realizace 

realizace 
Harmonogram práce 
přizpůsobit dle 
vyhlášených výzev 

Realizace 
ukončena 



A01 – 9 Obnova místnosti 
pro spolkovou činnost 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Podání žádosti a 
realizace, náklady: 
400 000 Kč 

Ukončení 
realizace 

Harmonogram práce 
přizpůsobit dle 
vyhlášených výzev 

Realizace 
ukončena 

A01 – 10 Vybudování 
kamerového systému v obci 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Podání žádosti, 
realizace, náklady: 
200 000 Kč 

Ukončení 
realizace 

Harmonogram práce 
přizpůsobit dle 
vyhlášených výzev 

Realizace 
ukončena 

A02 – 1 Vybudování 
chodníků k vlakové zastávce  
Vybudování chodníků, 
doplnění mobiliáře, veřejné 
osvětlení, parkovací stání. 
Příprava projektové 
dokumentace ke stavbě, 
realizace stavby 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Podání žádosti 
Začátek 
realizace 

Možnost dotace 
z Místní akční skupiny 
– výzva IROP 

Pokračování 
realizace 

A02 – 2 Bezpečnostní prvky 
Umístění dopravních značek 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Získání povolení 
nového 
dopravního 
značení 

Realizace, 
výše nákladů 
100 000 Kč 

Vlastní zdroje obce 
Možnost dotací 
z Olomouckého kraje 

Realizace 
ukončena 

A02 – 5 Vytvoření nové 
stavební zóny pro výstavbu 
rodinných domů 
Projednávání výkupu 
pozemků, projednání na 
Pozemkovém fondu, příprava 
projektové dokumentace 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Jednání o výkupu 
pozemků, příprava 
projektové 
dokumentace 

Realizace 
Vlastní zdroje obce, 
úvěr 

Realizace 

A02 – 6 Přístřešek na 
autobusové zastávce „Střeň, 
obchod“ 

NOVÉ 
OPATŘENÍ 

Zpracování 
žádosti, podání 
žádosti, realizace, 
náklady: 80 000 Kč 

Ukončení 
realizace  

Nutné projednání 
s poskytovatelem 
dotace na 
předcházející výstavbu 

Realizace 
ukončena 

 

 

 


