Strategický plán rozvoje – akční plán

Obec Horní Maršov - akční plán.
Akční plán pokrývá dvě prioritní oblasti rozvoje obce:
1. Obec, kde se dobře žije – rozvoj obce, zvyšování kvality života obyvatel, rozvoj obce s cílem
udržet a zvyšovat počet obyvatel.
2. Obec pro rodinnou dovolenou – rozvoj cestovního ruchu v souladu se zvolenou koncepcí
orientovanou na rodiny s dětmi a seniory.
Projekty v jednotlivých oblastech jsou seřazeny podle priority.

Obec, kde se dobře žije:
1) Úpravy třídy Josefa II.
Charakteristika:

Rozšíření chodníku
Přesunutí autobusových zastávek
Přechody pro chodce
Přemístění stávajícího přechodu pro chodce u křížení ulic Tř. Josefa II a Bertholdovo náměstí
Nový přechod pro chodce ve směru pošta – ul. Lukášova
Nové místo pro přecházení ve směru kostel – západní část obce (ul. Lukášova)
Přemístění stávajícího přechodu pro chodce u křížení ulic Tř. Josefa II a Lukášova (směr
západní část – samoobsluha Hruška)
Zúžení nájezdového oblouku na stykové křižovatce - Tř. Josefa II a Bertholdovo nám.

Náklady:
Financování
(možnosti) :

Budou upřesněny po zpracování projektu – odhad 9 mil. Kč.
Státní fond dopravní infrastruktury: do 6 mil. Kč
Vlastní prostředky: cca 3 mil. Kč.
http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1663/celkova-koordinacni-situacestavby-barevna.pdf
Je zpracovávána PD.
Realizace: 2014 – 2022.

Stav připravenosti:

Poznámka:

2) Pěší promenáda podél řeky.
Charakteristika:

Náklady:
Financování:

Stav připravenosti:

Poznámka:

Procházková pěší trasa podél řeky Úpy bude navazovat na síť místních
komunikací či chodníků v obci, dále bude také navazovat na výhledovou pěší
lávku, sloužící pro přístup obyvatel z levého břehu řeky Úpy směrem ke škole a
do centra města, dle předané části PD této lávky. Jedná se o pěší trasu
s příslušnými odpočinkovými místy, mobiliářem, informačním systémem a
doplněnými plochami zeleně. Trasa je s menšími úpravami směrovými a
výškovými, běžných skladeb konstrukcí, s občasnou dopravní obsluhou pro
údržbu a obsluhu pozemků, zeleně, obsluhu a údržbu dvou MVE.
Bude upřesněno po dokončení projektu – odhad 6 mil. Kč.
V současné době neexistuje vhodný dotační titul. Bude prodlužována platnost
stavebního povolení a vyhledán vhodný dotační titul v programovém období
2014-2020. Alternativně budou monitorovány menší dotační tituly pro realizaci
částí projektu.
Je vypracována studie a projednávána s dotčenými osobami a organizacemi. Je
zadán projekt na DÚR. Následně bude vypracován projekt pro stavební povolení.
http://hornimarsov.cz/dokumenty/970/prochazka-kolem-upy.pdf
Realizace: 2014 - 2022
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3) Lávka přes řeku u Tendry - samostatně nebo jako součást bodu 2).
Charakteristika:

Stavba lávky slouží pro pěší, pro přístup obyvatel z levého břehu řeky Úpy
směrem ke škole a do centra obce. Lávka je krytá a slouží jako bezbariérový
přístup i v zimním období. Lávka má charakter krytého chodníku. Část levobřežní
přístupové komunikace je rovněž navržena jako krytý chodník.

Náklady:
Financování:

11 000 000,- Kč. (orientační na základě DSP).
V současné době neexistuje vhodný dotační titul. Bude prodlužována platnost
stavebního povolení a vyhledán vhodný dotační titul v programovém období
2014-2020.
Je hotova projektová dokumentace ve stupni DSP a vydáno stavební povolení.
http://hornimarsov.cz/dokumenty/968/lavka-u-tendry.pdf
Realizace: 2014 - 2022

Stav připravenosti:
Poznámka:

4) Příprava lokality „Nad Slovany“ – zástavba.
Charakteristika:

Příprava pro zástavbu rozvojové lokality spočívající v rozšíření území o cca 3
domy, revize zastavovací studie a investiční přípravě v minimálním rozsahu:
- Obslužná komunikace
- Veřejná část přípojek sítí
- Veřejné osvětlení
- Revize a dobudování odvodnění lokality

Náklady:
Financování
(možnosti) :
Stav připravenosti:

Budou upřesněny po zpracování projektu.
Vlastní prostředky. Případně programy na podporu infrastruktury.

Poznámka:

Bude zpracována PD.
http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1707/nad-slovany.jpg
Realizace: 2014 – 2022.

5) Sportovní a rekreační areál -Horní Maršov (SARA).
Charakteristika:

Náklady:
Financování:

Stav připravenosti:
Poznámka:

Revitalizace současného nevyhovujícího sportovního zázemí v areálu školy.
Doplnění o in-line dráhu, lezecké stěny, sportovní klub a další sportoviště tak,
aby areál mohl být využíván pro potřeby školy, obyvatel Horního Maršova i
turisty.
20 000 000,- Kč.
V současné době neexistuje vhodný dotační titul. Bude prodlužována platnost
stavebního povolení a vyhledán vhodný dotační titul v programovém období
2014-2020. Alternativně budou monitorovány menší dotační tituly pro realizaci
částí projektu.
Je hotova projektová dokumentace ve stupni DSP a vydáno stavební povolení.
http://hornimarsov.cz/dokumenty/992/situace-sara.pdf
Realizace: 2014 - 2022
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6) Horní Maršov – dokončení odkanalizování obce – finální etapa.
Charakteristika:

Náklady:
Financování:
Stav připravenosti:
Poznámka:

Revize projektové dokumentace odkanalizování obce a příprava závěrečné etapy
na tzv. stopstav – dílčí úseky gravitační kanalizace v Temném dole a na
Promenádě prověřit možnost zbylé objekty odkanalizovat rovněž gravitačně.
Dle aktualizace projektu.
Dle možností a nastavení programového období EU 2014-2020.
Připraven k realizaci, vydáno stavební povolení.
http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1705/kanalizace-final.pdf
Realizace 2014 – 2022.

7) Protipovodňová opatření.
Charakteristika:

Náklady:
Financování
(možnosti) :

Stav připravenosti:
Poznámka:

Opatření směřující do povodí Albeřického a Lysečinského potoka spočívající
v úpravě objektů na tocích v majetku obce - zkapacitnění mostních objektů a
stabilizace hráze Albeřického rybníka.
Budou upřesněny po zpracování projektů dle jednotlivých akcí.
– odhad 5 mil. Kč.
Obec – Projekční příprava a financování z vlastních zdrojů v rámci
rozpočtových prostředků na cestní a mostní síť.
Dotační financování zatím neurčeno.
KRNAP – spolufinancování úprav v korytě – Albeřický rybník.
Budou zpracovány PD.
Realizace: 2014 - 2022
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Obec pro rodinnou dovolenou:
1) Lanové dopravní zařízení se sjezdovkou na „Reissovy domky“.
Charakteristika:

Prioritní projekt rozvoje obce, nástup na běžkařskou magistrálu, doplnění
chybějící horské infrastruktury o sjezdové lyžování.

Financování
(možnosti) :

Obec – příprava a vyhledání investora, samotná realizace je nutná soukromým
investorem. Náklady na přípravu a územní řešení z vlastních zdrojů obce.
http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/993/lanovka-reissovky.pdf
Budou zahájena jednání (viz. bod Poznámka)
Připravit a předjednat: přívod vody pro zasněžování, konflikt s vedením VN,
pozemky od PF ČR a soukromého vlastníka v trase sjezdovky, podmínky
orgánů státní správy.

Stav připravenosti:
Poznámka:

2) Celková záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie a barokního oltáře
z kostela Nanebevzetí Panny Marie s rozšířením využití o další funkce.
Charakteristika:

Náklady:
Financování:

Stav připravenosti:
Poznámka:

Obnovení památky hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie sleduje čtyři
základní cíle. Základním je záchrana nejvýznamnější architektonické památky
východních Krkonoš.
Druhým cílem je vytvoření cíle pro hosty Krkonoš, kdy bude v letních měsících
zajištěna průvodcovská činnost, v dalším ročním období bude umožněná
prohlídka po objednání.
Třetím cílem je obnova církevních a občanských obřadů.
Čtvrtý cíl - vytvoření kulturního centra a místa pro prezentaci specifických, pro
prostředí kostela vhodných programů.
Již realizováno cca 11 mil. Kč
cca 16 000 000,- Kč (interiér kostela, dokončení a doplnění oltáře, zabezpečení).
Budova kostela: MK ČR (program záchrany architektonického dědictví) a
Královéhradeckého kraje – nepravidelně v objemu cca 500 tis.Kč/rok.
Oltář: MK ČR z programu restaurování movitých kulturních památek - cca 150
tis. Kč/rok.
V případě zahrnutí projektu a získání prostředků z Finančních mechanismů
EHP/Norsko v možné výši cca 13 mil. Kč (80%) je potřeba počítat s vlastními
prostředky cca 3 mil. Kč
Je hotova projektová dokumentace ve stupni DSP a vydáno stavební povolení.
Dílčí etapy se realizují.
Realizace: 2014 +

3) Soustava cest a stezek.
Charakteristika:

Využití současných cest a stezek a budování nových, pro které je
charakteristický povrch, který alespoň v části umožňuje projetí kočárku,
odrážedla či kola, dále není příliš dlouhý, je poměrně blízko obce, aby bylo
možné stezku projít a ujít jí v horizontu tří hodiny (je to proto, že malé děti toho
obvykle neujdou mnoho a nejdou příliš rychle, takže cílem je, aby je vycházka
bavila, neunavily se a pokud ano, aby pro rodiče nebylo příliš namáhavé
dopravit potomky zpět). Stezky a cesty budou dále vybaveny odpočinkovými
místy (lavičky, posezení, odpadkové koše apod.) a také různými soutěžemi a
miniatrakcemi (např. houpačka, z malých kůlů vytvořená cestička, prolézačka,
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Náklady:
Financování
(možnosti) :

Stav připravenosti:
Poznámka:

různé úkoly – např. poznat stromy podle dřeva, nasbírat šišky a trefovat je na
cíl, postavit si mezi kořeny stromů domeček, najít něco apod.).
Dílčí trasy:
- K Albeřickému rybníku
- K rozhledně Maxovka
- Třešňovka – Stará hora
- Reisova kaple
- Honzíkův potok - pila
Budou upřesněny po zpracování projektů dle jednotlivých akcí.
V současné době neexistuje vhodný dotační titul. Bude vyhledán vhodný
dotační titul v programovém období 2014-2020.
Alternativně budou monitorovány menší dotační tituly pro realizaci částí
projektu.
Budou zpracovány PD.
Realizace: 2014 - 2022

4) Cílová místa k soustavě cest a stezek.
Charakteristika:

- Projekt „Ovčí farma“:
Ekoturistika se v poslední době stává velkou módou a tento trend posiluje,
zejména v zahraničí. Postupně se však tento fenomén usazuje i v České
republice. Jeho realizátory jsou zejména větší ekofarmy. Tento projekt počítá
s využitím klasického modelu „Farma pod horami“ – tento způsob trávení
dovolené je velice populární např. v Rakousku pod Alpami.
Projekt „Ovčí farmy“ v Horním Maršově počítá po realizaci a dokončení všech
etap:
- Farma zabývající se chovem ovcí, několik oveček, pro ně výběh, salaš
- Penzion, kde se budou moct návštěvníci ubytovat, poznat specifika
chovu ovcí zblízka, děti se budou moci seznámit s těmito zvířaty,
případně pomoci s prací kolem nich
- Malý bufet a obchůdek
- Výroba ovčích produktů – sýry, vlna, výrobky z ní
- Cíl vycházek z Horního Maršova + možnost krmení
- Pořádání nejrůznějších akcí – stříhání ovcí, výroba sýra, rukodělné
kurzy
Spojení s projektem obnovy třešňového sadu.
-

Rozhledna „Maxovka“:
http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1706/rozhledna-maxovka.jpg

-

V územním plánu je uvedena rozhledna na Dlouhém hřebenu, která je
z důvodu finanční náročnosti a neatraktivnosti pro mobilní operátory
v současné době nerealizovatelná.
Ve spolupráci s Městem Žacléř a Správou KRNAP vznikl záměr
výstavby rozhledny na „Maxovce“ u Rýchorské boudy. Je podána
žádost do OP Česko-Polsko. Podíl na rozpočtu ze strany Obce Horní
Maršov bude zřejmý po vypracování kompletního projektu a provedení
výběrového řízení na zhotovitele. Předpoklad je do 400 tis. Kč při
celkových nákladech projektu 6 mil. Kč. Garantem je Euroregion
Glacensis a Správa KRNAP.

-

Náklady:

Budou upřesněny po zpracování projektů dle jednotlivých akcí.
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Financování
(možnosti) :
Stav připravenosti:
Poznámka:

Dle výzev v programovém období 2014-2020.
Alternativně budou monitorovány menší dotační tituly pro realizaci částí
projektu.
Budou zpracovány jednotlivé projekty.
Realizace: 2014 – 2022.
„Ovčí farma“: Realizace by měla probíhat postupně v jednotlivých krocích.
Pro realizaci doporučujeme oblast „Pod třešňovkou“ a spojení s realizace
s projektem záchrany a obnovy třešňového sadu, jehož realizátorka již
v podobném duchu začala (obnova sadu, nové stromy, pár ovcí a přístřešek pro
ně), ale její podmínky jsou nesrovnatelně skromnější. Každopádně by tímto
spojením obec získala partnera pro realizaci. Obec může také v rámci tohoto
projektu spolupracovat se střediskem ekologické výchovy SEVER, zejména na
pořádání různých akcí, kurzů apod.
„Rozhledna Maxovka“: Dle výzev programu ČR-PL 2015-2017.

5) Areál za radnicí
Víceúčelové středisko – kulturní dům se sálem + areál za radnicí.
Realizací víceúčelového variabilního střediska dojde k vytvoření výrazného
turistického cíle, který obci dosud chybí. Předností tohoto projektu opět je, že jej lze
realizovat postupně v jednotlivých etapách. Mělo by dojít k vytvoření střediska pro
zábavu a rekreaci, kde by si každý něco našel. Proto by po jeho dokončení mělo
středisko zahrnovat:
Areál:
Venkovní amfiteátr, stabilní podium se společným technickým zázemím pro objekt.
Objekt:
Variabilní uspořádání: konfigurace – ples, koncert (divadlo, přednášky), běžný
provoz:
- Herna pro děti: tato koncepce zahrnuje jeden velký prostor, který bude
postupně vybavován atrakcemi a prolézačkami pro děti různých věkových
kategorií, od malých skluzavek pro děti od 2 let, po opičí dráhy, lanové
dráhy, bazén s balonky, houpačky, tobogán apod. Herna bude také vybavena
odpočinkovou zónou pro rodiče a doprovod (včetně zázemí pro přebalování
a kojení, ohřátí dětské stravy, jídelní židličky apod.) Lezecké stěny – buď
budou součástí velkého prostoru herny, nebo budou mít vyčleněnu
samostatnou místnost. Budou to umělé lezecké stěny s cestami pro různé
věkové kategorie.
- Počítačová herna vybavená herními konzolemi. Tato část bude vybavena
plátny a herními konzolemi (např. x-box), k dispozici bude několik her. Opět
lze vybavovat postupně a podle poptávky a zájmu.
- Bowlingová herna s jednou dráhou pro dospělé a jednou pro děti.
- Dle možností dále např. kulečníková herna, herna pro šipky apod.
- Kavárna. Pro celé centrum by měla fungovat kavárna, kde se budou podávat
nápoje či drobné občerstvení. Součástí nabídky by měla být káva s sebou
apod.
- Infokoutek, který bude vyřizovat objednávky a rezervace, bude zde umístěna
pokladna, budou se vydávat klíče apod.
- Půjčovna kol ……
Bude upřesněno po dokončení projektu – odhad 20 mil. Kč.
Náklady:
Bude zpracována PD.
Stav připravenosti:
V současné době neexistuje vhodný dotační titul. Bude vyhledán vhodný dotační titul
Financování
v programovém období 2014-2020.
(možnosti) :
Alternativně budou monitorovány menší dotační tituly pro realizaci částí projektu.
Charakteristika:
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Zásobník projektů:
Fasáda radnice:
Charakteristika:

Odhad nákladů na dokončení restaurování fasády ve výši cca 3mil. Kč
přesahuje možnosti obecního rozpočtu. V současné době je vydán platný
souhlas s provedením udržovacích prací, které byly částečně realizovány.

Náklady:
Financování
(možnosti) :

Odhad nákladů na dokončení restaurování fasády ve výši cca 3mil. Kč
Pokračování rekonstrukce je závislé na dotačních programech. Dotační
možnosti jsou sledovány, v případě nalezení vhodného dotačního titulu bude
podána žádost.
V případě zajištění financování připraveno k realizaci.

Stav připravenosti:
Poznámka:

Projekční příprava a pro realizaci v programovém období 2014-2020
I. etapa: Projekty prioritní při přípravě projektových dokumentací neboť je zde předpoklad
možné dotační podpory v období 2014 - 2020.
-

Areál hřbitova jako celek + hřbitovní zeď (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
Zakrytí schodiště na Lágry (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
Schodiště u sběrny (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
Propojení Malíškovy ulice v Maršově III (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
Oprava náměstí (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
„Dixova“ lávka (pilotní projekt veř. prostoru 2014+)
Oprava pomníku padlých 1. světové války (program MMR)
Chodník do Temného Dolu (program SFDI)
Parkoviště Albeřice u „otáčky“ (podpora turistického ruchu 2014+)
Technické zázemí obce (vazba na projekt areálu za radnicí)
Odpadové hospodářství – technické posílení svozového systému + doplnění o BRKO
Běžecký okruh s nezbytným zázemím.
Příprava lokalit vhodných pro bytovou výstavbu včetně zpracování změny ÚPD a
zastavovacích studií.

II+. etapa: Projekty s nižší prioritou.
-

Socha Jana Nepomuckého u fary
Hrobka Aichelburgů v areálu hřbitova
Socha Bertholda Aichelburga
Pojezdná lávka za OÚ
Nová požární zbrojnice
Skleněná louka – tábořiště, camp
Sběrna – očistné centrum
Oprava bývalého soudu
Cesta za obecním úřadem s opěrnou zdí
Kraví cesta
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Financování – použití finančních prostředků získaných za prodej lesů ve výši 22 500 000,- Kč
navýšených o případné přebytky hospodaření běžných let.
1) Na financování vlastních nákladů u akcí schválených k realizaci včetně doprovodných nákladů
(projektová dokumentace, dotační servis, inženýring, monitoring).
2) Na předfinancování nákladů u akcí schválených k realizaci (v případě přidělení dotace) na překrytí
časového nesouladu mezi proplácením faktur a obdržením dotace.
3) U akcí s finančním výnosem v příštích obdobích (rekonstrukce veřejného osvětlení, přestavba MŠ
na byty, rekonstrukce bytů …. ), jako náhrada úvěru. Z výnosů realizovaných akcí (úspora
elektřiny VO, nájemné … ) se prostředky vrátí na účelový účet ve výši použité sumy + úroky ve
výši, kterou bychom získali deponováním peněz u bankovní instituce.
4) Prostředky s předpokladem dlouhodobějšího nevyužití deponovat v zajištěném, konzervativním a
bezpečném bankovním produktu.

10.6. 2014

Ing. Pavel Mrázek, starosta

