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AKČNÍ PLÁN, JEHO POSLÁNÍ, TABULKY JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKCÍ
Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem „akcí“ či „aktivit“, jejichž postupná realizace
by měla zajistit implementaci přijatého programu rozvoje obce. Program rozvoje obce Babice je
strategickým dokumentem komunitním, vznikal mj. i s využitím výsledků dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce, spolky a podnikateli. Jde tedy o strategii tvořící rámec pro aktivity subjektů nejen
z veřejného, ale i soukromého a neziskového sektoru. Jsou zde navržena taková řešení, která jsou
považována jednak za žádoucí a potřebná podle názoru vedení obce s respektováním názorů
veřejnosti, a jednak jsou pokládána vedením obce za uskutečnitelná.
Akční plán, jenž je členěn podle jednotlivých dlouhodobých strategických rozvojových cílů,
obsahuje návrhy aktivit a projektů, z nichž některé jsou jasné a zřetelné (konkrétně vymezeny věcně,
místně, časově, finančně, atd.), jiné jsou podstatně méně determinované. Na úrovni jednotlivých
projektů byly mj. stanoveny cíle a pokud možno i objektivní ověřitelné ukazatele pro jejich dosažení.
Průběžné sledování (monitorování) těchto ukazatelů umožňuje měřit skutečně dosažené výsledky a
následně je porovnávat s výsledky předpokládanými (vyhodnocování). Tento postup je přínosný v tom,
že v případě odchýlení se od stanovených cílů se dají včas učinit příslušná nápravná opatření.
Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí (projektů) zodpovídá vždy jeho nositel, tedy
obec. Obec také rozhoduje o tom, zda bude projekt zpracovávat sám vlastními silami, nebo ve
spolupráci s dalšími významnými místními aktéry. Z hlediska financování se jedná o aktivity, které jsou
hrazeny z rozpočtových prostředků samotného nositele nebo z vnějších finančních prostředků, které
ovšem nemůže sám příliš ovlivňovat.
Vzhledem k omezeným zdrojům (finančním, materiálním, lidským), jenž jsou pro obec Babice
limitující, a potenciální provázanosti jednotlivých akcí, není možné začít jednotlivé akce realizovat
všechny současně (paralelně). Výběr a realizace jednotlivých aktivit, stejně tak jako naplňování
vlastního akčního plánu, bude záviset zejména na aktivitě a schopnostech místních aktérů, na míře
jejich spolupráce, množství disponibilních finančních zdrojů a celkové koordinaci jednotlivých aktivit.
Vzhledem ke značné proměnlivosti místního i vnějšího prostředí a následné změny některých
vstupních podmínek nelze individuální aktivity či projekty plánovat na příliš dlouhou dobu dopředu,
proto je akční plán zpracován v krátkodobém časovém intervalu, na období tří let, což je v souladu
s rozpočtovými pravidly. V našem případě určuje aktivity, jejichž uskutečnění je naplánováno do konce
roku 2023.
Jelikož je akční plán nejrychleji zastarávající částí celého programového dokumentu (mnohé
projekty jsou již realizovány, od některých projektových záměrů bylo upuštěno, apod.), jedná se o
otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován, zpřesňován, rozpracováván a
upravován podle konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí tak, aby skýtal co největší oporu
rozvojovým činnostem obce. Je nutno ho přizpůsobovat především aktuálním potřebám obce. Po
vyhodnocení úspěšnosti realizace jednotlivých aktivit na konci období platnosti akčního plánu, bude
zpracován nový akční plán na další období.
Pokud se má získat ucelená informace o správném plnění akčního plánu (jeho cílů) i o
transparentním a efektivním vynakládání poskytnutých finančních prostředků, je třeba provádět
paralelní technický a finanční monitoring s pravidelným předkládáním příslušných monitorovacích
zpráv (vyhodnocování).
Je třeba si uvědomit, že akční plán bude, zejména vzhledem k postupné konkretizaci finančních
možností na jednotlivé aktivity také postupně doplňován o nově vznikající projekty, které budou
zapadat do rozvojové strategie celého Mikroregionu Šternbersko, budou mít vliv na naplňování této
strategie a celkový socioekonomický rozvoj celého regionu.
Primárním nositelem jednotlivých projektů je obec Babice, jejíž rozpočet je sestavován v souladu
s rozpočtovými pravidly. Přestože obecní příjmy v posledních letech mírně narůstaly, jsou investiční
možnosti obce čistě z vlastních zdrojů poměrně omezené. Pandemie Covid-19 v roce 2020 a 2021
přinesla dopady do veřejných rozpočtů, proto je i vývoj rozpočtových příjmů obce Babice do budoucna
nejistý. Přičteme-li k tomuto další podstatné skutečnosti jako např. velmi časté změny podmínek
dotačních titulů jednotlivých poskytovatelů (evropských a státních fondů, Olomouckého kraje atd.) a
dlouhodobost některých projektů, je predikce finančních nákladů realizace akčního plánu na delší než
tříleté období velmi obtížná.
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V roce 2018 byl vytvořen Program rozvoje obce Babice na období 2018–2023. Původní akční
plán, který měl za úkol naplňovat jednotlivé rozvojové aktivity v období 2018–2020, byl nahrazen
novým akční plánem, jež vytyčuje priority a udává směr realizace významných rozvojových akcí obce
Babice v druhé polovině platnosti schváleného programu rozvoje, tedy v letech 2021–2023. Při
příležitosti tohoto akčního plánu došlo zároveň k aktualizaci návrhové části programu rozvoje obce
2018–2023
Návrhová část programu rozvoje obce Babice. Červenou barvou jsou zvýrazněny akce, které jsou
podrobněji rozpracovány v projektových kartách.

Cíl č.

Název aktivity
Výstavba nové MŠ
Sluníčko

1

1

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

vysoká

2021–
2022

zastupitelstvo
obce

Zdroje
Náklady (v Kč) financo
vání

Stupeň
připraveno
sti

Obec +
IROP

dokončuje
se PDPS

16 700 000

Komentář: Jde o řešení nevyhovujících stávajících prostor mateřské školy. Stávající se nachází v jedné
budově společně s obecním úřadem. Nejsou splněny hygienické podmínky a není dostatečný prostor pro
spaní. Tento projekt řeší výstavbu nové budovy mateřské školy. Současně bylo nutné vyřešit v místě stavby
nové mateřské školy demolici původní budovy, kterou obec odkoupila od Paseka, zemědělská a.s.
Cyklostezka Šternberk –
Uničov (realizace úseku
Babice – Mladějovice)

vysoká

2021

zastupitelstvo
obce

5 658 540

obec a
dotace
(SFDI,
Ol. kraj)

připraveno
k realizaci

Komentář: Stavba začíná na rozhraní k. ú. Mladějovice u Šternberka a k. ú. Babice u Šternberka v místě
křížení s vodním tokem Lískovec (IDVT: 10188934) a končí na styku silnice II/444. Celková délka stezky v k.
ú. Babice činí 1,02 km, šířka je 2,5 m. Navazuje na úsek v k. ú. Mladějovice u Šternberka.

Technické zázemí obce

střední

1

2021–
2022

zastupitelstvo
obce

3 000 000

obec a
dotace

Příprava
projektu
přípojka
vodovod a
kanalizace

Komentář: Vybudování zázemí pro zaměstnance, garáž, dílna a sběrné místo, kde již byla provedena
přípojka el. energie.

1

1

1

Rekonstrukce budovy
OÚ

střední

2022–
2023

zastupitelstvo
obce

2 500 000

obec a
dotace

záměr

Komentář: Časově závisí na přestěhování MŠ do nové budovy. Poté se zpřesní záměr obce na využíti
budovy.
Podpora výstavby
nových RD

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

bude
upřesněno

obec a
dotace

záměr

Komentář: Jednání s majiteli pozemků o odkupu a síťování dle územního plánu. Nyní v řešení změna č. 2 ÚP
Babice.
Podpora JSDH Babice –
věcná výzbroj a výstroj

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

průběžně
50 000 Kč
ročně

obec a
dotace

----

Komentář: Zřizovatel Obec Babice – doplňování o obnova podle možnosti dotací a rozpočtu a požadavků
JSDH.

2
Akční plán realizace Program rozvoje obce Babice na období 2021–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska

1

1

Chodník ke
Kilkovskému

střední

2022-2023

zastupitelstvo
obce

2 000 000

vlastní
zdroje +
dotace

záměr

Komentář: Záměrem je vybudování nového chodníku podél silnice II/444. Problém jsou majetkové vztahy,
kdy by pro účely vybudování chodníku bylo potřeba odkoupit pruh podél silnice od majitelů zahrádek.
Demolice kotelny +
zastupitelstvo
vlastní
část stavby občanské
střední
2021-2022
100 000
záměr
obce
zdroje
vybavenosti
Komentář: Podmínkou je nová plynová přípojka do jídelny ZD Paseka.

1

Vybavení učebny pro
výtvarnou výchovu v ZŠ
a MŠ Babice

Vysoká

2020-2021

zastupitelstvo
obce

200 000 Kč

Obec a
Plánová akce
dotace

Komentář: Realizace je podmíněna poskytnutím dotace MAS Šternbersko

2

Údržba veřejných ploch
a zeleně v obci

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

průběžně
100 tis.
ročně

obec a
dotace

---

1 000 000

obec a
dotace,
kraj

záměr

500 000

vlastní
zdroje +
dotace

záměr

Komentář: Vazba na tvorbu rozpočtu na příslušný rok.

2

Oprava místních
komunikací

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

Komentář: Průběžná každoroční oprava dle potřeb viz analytická část.

2

Retenční nádrž

střední

2021-2023

zastupitelstvo
obce

Komentář: Vybudování retenční nádrže na zahradě ZŠ, kam by stékala dešťová voda ze střechy budovy ZŠ.

2

3

Polní cesta z Hlásnice
do Babic

Zajištění prostor pro
smíšené zboží (obchod)

střední

střední

2023

2021–
2022

zastupitelstvo
obce

zastupitelstvo
obce

2 000 000

Obec +
dotace
(OLK)

záměr

750 000

obec,
dotace,
soukro
mý
subjekt

záměr

Komentář: Obec nemá vlastní prostory vybudování obchodu. Jedná se o přání občanů vzešlé
z dotazníkového šetření. Pokud se bude realizovat, tak jedině ve spolupráci se soukromým subjektem.

3

4

Veřejné prostranství
park

střední

2022–2023

zastupitelstvo
obce

500 000

obec +
OLK

záměr

Komentář: Jedná se částečně o pozemky obce a částečně Farnosti Šternberk. Záměrem je revitalizace
veřejné zeleně a okolí kostela.
Údržba drobných
památek v obci (10
křížků)

střední

2021–
2022

zastupitelstvo
obce

každoročně
průběžně
v celkových

obec +
OLK
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nákladech
cca 200 000
Komentář: Postupná údržba rekonstruovaných křížků v obci.

4

Podpora na realizaci
kulturních a
společenských akcí

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

300 000

obec a
kraj

---

Komentář: Pořádání akcí, oslavy, výročí obce, TJ Sokola Babice, SDH Babice, setkání obcí Babice. Společné
financování – obec, kraj, MAS.

4

Podpora spolků na
činnost

střední

2021–
2023

zastupitelstvo
obce

průběžně
120 000 kč
ročně

obec

---

Komentář: Dotace od obce pro spolky na činnost, vazba na tvorbu rozpočtu na příslušný rok.

4

Modernizace
provozního zázemí
sportovního areálu
v Babicích.

střední

2020–
2023

zastupitelstvo
obce

2 500 000

vlastní
zdroje +
dotace

V realizaci
(nyní
připraveno
k demolici
a čeká se
na PD pro
novou
stavbu)

Komentář: Projekt má dvě etapy. V I. etapě dojde k demolici původní původního objektu a stavbě nového
hygienického zázemí pro veřejnost + skladu. V II. etapě proběhne kompletní stavební úprava sociálního
zařízení a šaten pro sportovce. Vše bude sloužit jako zázemí pro pořádání společenských, kulturních a
sportovních akcí.

–

Vytvoření podmínek
pro zavedení systému
svozu odpadů door-todoor v obci Babice

Vysoká

2019–2022

Mikroregion
Šternbersko

67 000 Kč
(pouze
spoluúčast
obce)

OPŽP +
obec

Probíhá
realizace

Komentář: Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír, plast, BRKO, sklo, kovy a textil).
Nádoby na papír, plast a BRKO o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností obcí Mikroregionu
Šternbersko.
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Plánovací a monitorovací tabulky jednotlivých projektů – projektové karty
Název projektu/akce

Modernizace provozního zázemí sportovního areálu
v Babicích

Časová priorita
střední
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Projekt má dvě etapy. V I. etapě dojde k demolici původního objektu a stavbě nového
hygienického zázemí pro veřejnost + skladu. V II. etapě proběhne kompletní stavební úprava
sociálního zařízení a šaten pro sportovce. Vše bude sloužit jako zázemí pro pořádání
společenských, kulturních a sportovních akcí.
Cíl(e) projektu/akce:
Celková modernizace zázemí sportovního areálu a zajištění
hygienických standardů
Nositel projektu/garant
Obec Babice
Odpovědná osoba
Dana Haasová
Organizační propojení,
Budovy i pozemky jsou v majetku obce Babice a v pronájmu
požadavky na spolupráci Fotbalovému klubu TJ Sokol Babice.
s ostatními subjekty
Cílová skupina
Celý areál slouží všem občanům obce, dětem a místním spolkům ke
sportovnímu vyžití a také společnému setkávání. Obec využívá areál
hřiště na obecní akce např. Čarodějnice, Den dětí, Obecní Veselice,
letní kino, letní karnevaly, oslava Dne osvobození, příchod Nového roku
apod. Místní fotbalový klub zde pořádá pravidelné tréninky, hraje svá
fotbalová utkání a pořádá turnaje.
Hodnotící a monitorovací ukazatele:
I. etapa – odstranění původní stavby a stavba nového hygienického zázemí
2019 – po zjištění nevyhovujícího stavu, rozhodnutí o modernizaci provozního zázemí.
08/2020 – PD na odstranění stavby stávajícího hyg. zázemí
11/2020 – souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby
I. Q 2021 – příprava výběrového řízení
I.Q 2021 – žádost o dotaci OLK
II.Q 2021 – samotná realizace demolice (cca 400 tis. Kč)
II.Q 2021 – dokončení PD na stavby nového hyg. zázemí
II.Q 2021 – vydání stavebního povolení stavby nového hyg. zázemí
II.Q 2021 – výběrové řízení na zhotovitele stavby nového hyg. zázemí
III.Q 2021 – realizace stavby nového hyg. zázemí
S demolicí se bude vyčkávat na dokončení PD na stavbu nové budovy, aby na sebe demolice a
stavba navazovaly.
II. etapa – stavební úpravy šaten (bude upřesněno po dokončení I. etapy)
Předběžný harmonogram:
2022 – zpracování PD, v rámci přípravy PD bude vyhodnoceno, zda proběhne rekonstrukce
stávajícího objektu nebo jeho demolice a výstavba nového
2023 – realizace akce
Časový plán realizace
2020–2023 realizace
Předpokládané náklady
Hrubý odhad činí cca 2,45 mil. Kč. Z toho odhad na první etapu je 1,1
projektu/akce
mil. Kč. Obec bude realizovat I. etapu i v případě nezískání dotace
z OLK. Přesné náklady budou zpřesněny na základě rozpočtu PD a
výsledku výběrového řízení.
Harmonogram projektu

5
Akční plán realizace Program rozvoje obce Babice na období 2021–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010043
Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska
Aktivita projektu
1. Přípravná fáze
2. ZD a VŘ
3. Stavební práce

2020
x

I.Q 2021
x
x

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – příprava:
2020:
Způsob financování:
Obec Babice
PD 203 500 Kč

II.Q 2021
x
x
x

III.Q 2021

IV.Q 2021

I.Q 2022

II.Q 2022

x
x

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – realizace:
2021:
vlastní realizace I. etapy – 1,1 mil. Kč
2022:
Vlastní realizace II. etapy – 1,4 mil. Kč
Způsob financování:
Obec Babice – 2.000 tis. Kč
Olomoucký kraj – 500 tis. Kč

Překážky a rizika záměru, limity
Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

Obec plánuje akci realizovat i bez dotací. II. etapa může být
vzhledem k financování odsunuta v čase.
-
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Název projektu/akce

Výstavba nové MŠ Sluníčko

Časová priorita
vysoká
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Jde o řešení nevyhovujících stávajících prostor mateřské školy. Stávající se nachází v jedné budově
společně s obecním úřadem. Nejsou splněny hygienické podmínky a není dostatečný prostor pro
spaní. Tento projekt řeší výstavbu nové budovy mateřské školy. Současně bylo nutné vyřešit
v místě stavby nové mateřské školy demolici původní budovy, kterou obec odkoupila od Paseka,
zemědělská a.s.
Cíl(e) projektu/akce:
Cílem je vybudovat novou budovu MŠ.
Nositel projektu/garant
Obec Babice
Odpovědná osoba
Dana Haasová
Organizační propojení,
požadavky na spolupráci Stavební firma, stavební dozor, poskytoval dotace
s ostatními subjekty
Cílová skupina
Obyvatelé obce Babice
Hodnotící a monitorovací ukazatele:
2018 – podání žádosti o dotaci IROP
2019 – obdržení rozhodnutí o dotaci
05 / 2020 – Demolice původního objektu
09 / 2020 – zadání vypracování PDPS
09 / 2020 – vydání stavebního povolení
10 / 2020 – nabytí právní moci stavebního povolení
05 / 2021 – dokončení projektové dokumentace k provádění stavby
III. Q 2021 – výběrové řízení na dodavatele stavby
I.Q – III.Q 2022 – samotná realizace stavby
31. 9. 2022 – nejzazší termín pro ukončení stavby.

Časový plán realizace
Předpokládané náklady
projektu/akce

2019–2020 příprava, 2021-2022 realizace
Dle projektové dokumentace jsou náklady cca 16,7 mil. Kč.

Harmonogram projektu
Aktivita projektu
I.Q 2021 II.Q 2021
1. Přípravná fáze
x
x
2. ZD a VŘ
3. Stavební práce

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – příprava:
2019: Projektová příprava
Způsob financování:
Obec Babice – 700 tis. Kč

Překážky a rizika záměru, limity

III.Q 2021
x
x

IV. Q 2021

I.Q 2022

II.Q 2022

III.Q 2022

x

x

x

x

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – realizace:
2021–2022: vlastní realizace projektu – 16,7
mil. Kč
Způsob financování:
Obec Babice – 15 % Kč (2,505 mil. Kč)
IROP – 85 % (14,195 mil. Kč)
Nejsou známy

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření
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Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
Šternberska

Název projektu/akce

Cyklostezka Šternberk – Uničov (realizace úseku
Babice – Mladějovice)

Časová priorita
vysoká
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Komentář:
Předmětem projektu je novostavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/444 mezi
obcí Babice a Mladějovice v k. ú. Babice u Šternberka. Stavba začíná na rozhraní k. ú. Mladějovice u
Šternberka a k. ú. Babice u Šternberka v místě křížení s vodním tokem Lískovec (IDVT: 10188934) a
končí na styku silnice II/444. Celková délka stezky činí 1,02 km, šíře 2,5 m, povrch zámková dlažba a
asfaltový koberec. Stezka navazuje na svém počátku na záměr cyklistické komunikace PD „Stezka
pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u Šternberka“.
Na svém konci stezka pro cyklisty končí na silnici II/444 a cyklisté se po jejím křížení budou dále
pohybovat po místní komunikaci pomocí piktogramového koridoru. Výstavbou dojde k usměrnění
pěší a cyklistické dopravy – cyklisté a chodci se nebudou nadále pohybovat v prostoru silnice II.
třídy.
Stavebníkem obou úseků propojujících obce je obec Mladějovice na základě smlouvy o partnerství
a spolupráci. Náklady zde uvedené jsou maximální pro obec Babice, vzešlé z již ukončeného
výběrového řízení. Aktuálně je již podepsána smlouva se zhotovitelem, která nabyde účinnosti
v případě získání dotace obcí Mladějovice na oba úseky (v k. ú. Mladějovice i Babice u Šternberka).
Cíl(e) projektu/akce:
- Cílem projektu je vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty.
- Širším cílem projektu je dobudovat ucelenou bezpečnou síť
cyklistické infrastruktury pro dojíždění do zaměstnání, škol a za
službami a přispět k propojení měst Šternberk a Uničov stezkami pro
chodce a cyklisty.
Nositel projektu/garant
Obec Babice
Odpovědná osoba
Dana Haasová
Organizační propojení,
- Obec Mladějovice – spolupráce s obcí na přípravě i realizaci
požadavky na spolupráci
projektu; Mladějovice jsou investorem a stavebníkem
s ostatními subjekty
- ATELIS – Ateliér liniových staveb – Ing. Smítal, projektant
- SSOK – vlastník sousedící silnice II/444
- Mikroregion Šternbersko – koordinační role
- Paseka zemědělská a.s.
- Stávající vlastníci pozemků vedle stezky
- CETIN a.s. – spolupráce při přeložce vedení
Cílová skupina
Obyvatelé obcí Babice, Mladějovice a regionu Šternberska a
Uničovska.
Hodnotící a monitorovací ukazatele:
1/2018 – dokončení realizace výkupu pozemků,
5/2018 – zadání projektové dokumentace pro stavební povolení (v podrobnosti pro provádění
stavby),
9/2018 – dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení (v podrobnosti pro provádění
stavby),
08/2019 – podání žádosti o stavební povolení, společně s Mladějovicemi,
11/2019 – vydání stavebního povolení,
09/2020 – 02/2021 – příprava a realizace výběrového řízení na stavbu
01-02/2021 – příprava a podání žádostí o dotaci na SFDI, a Olomoucký kraj
06-12/2021 – předpoklad realizace v případě získání dotace
Časový plán realizace
2018–2021 příprava, 2021 – realizace
Předpokládané náklady
Náklady na realizaci stavby vzešlé z ukončeného výběrového řízení
projektu/akce
jsou 5 658 540 Kč. Vč. DPH. Uznatelné náklady pro dotaci jsou ve výši
4 725 162 Kč vč. DPH. Je požádáno o dotace na SFDI (85 % ze
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způsobilých nákladů) a Olomoucký kraj (15 % ze způsobilých výdajů).
S realizací se počítá v roce 2021.
V případě získání dotací lze počítat až s částkou 4,7 mil. Kč. Vlastní
podíl obce na realizaci akce by v případě získání obou dotací činil cca 1
mil. Kč. Náklady na překládku CETIN budou zpřesněny až těsně před
zahájením realizace akce, lze reálně očekávat mírný pokles nákladů.
Harmonogram projektu
2018 Aktivita projektu
2020
1. Přípravná fáze
x
2. ZD a VŘ
3. Žádost o dotaci
4. Stavební práce,
administrace
dotací
5. Administrativní
ukončení a
vypořádání dotací

IV. Q 2020

I. Q 2021

x

X
x

II. Q 2021

III. Q 2021

x

x

IV. Q 2021 I. Q 2022

x

x

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – příprava:
2017, 2019:
Projektová dokumentace – 315 tis. Kč
Výkup pozemků – 50 tis. Kč

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – realizace:
2021: vlastní realizace projektu – 5,7 mil. Kč,
vlastní podíl v případě získání dotace je cca 1
mil. Kč (nezpůsobilé výdaje)

2021: administrace výběrového řízení na
dodavatele stavby – 19 tis. Kč (na půl s obcí
Mladějovice)

Způsob financování:
Obec Babice – 1,0 mil. Kč
SFDI – 4,1 mil. Kč (85 % ze způsobilých)
Olomoucký kraj – 0,6 mil. Kč (15 % ze
způsobilých)

2021: podání a administrace dotační žádosti –
cca 25 tis. Kč (na půl s obcí Mladějovice, která je
žadatelem o dotace)
Způsob financování:
Obec Babice – 409 tis. Kč
Překážky a rizika záměru, limity

Další podmínky a předpoklady
pro uskutečnění a úspěch u a
opatření

- nezískání dotace z výzvy SFDI a hledání náhradních zdrojů
prostřednictvím jiných dotačních titulů může akci pozdržet
- nezískání dotace z Olomouckého kraje by akci nemělo
ohrozit, pouze bude vyšší dopad do rozpočtu obce Babice
Nejsou známy.
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Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území
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Název projektu/akce

Vytvoření podmínek pro zavedení systému
svozu odpadů door-to-door v obci Babice

Časová priorita
Vysoká, k realizaci v roce 2021
Popis projektu/akce, jeho zdůvodnění, výčet nejdůležitějších aktivit
Mikroregion Šternbersko realizuje od roku 2021 projekt „Šternbersko - door-to-door systém sběru
a svozu odpadu“, který má napomoct k zajištění udržitelného systému odpadového hospodářství ve
28 obcích a městech Mikroregionu Šternbersko. Projekt je spolufinancován Operačním programem
Životní prostředí. Cílem je zvýšit množství odpadů, které je dále možné materiálově využít, a tím
zvýšit míru třídění a snížit množství směsného komunálního odpadu, jež se pozitivně projeví ve
financích obce. Vzhledem k nové legislativní úpravě (odpadový, obalový zákon) lze očekávat
omezení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu po roce 2030. Nevyhnutelný je
růst nákladů na odstranění tohoto odpadu v průběhu následujících let s dopadem do rozpočtů
municipalit. Tyto náklady by pak musely obce přenášet na své občany, případně hledat jiné finanční
rezervy, ze kterých by bylo možné tyto zvýšené náklady pokrýt. Jako nezbytné se tak jeví navýšení
míry vytřídění odpadu na straně obcí a měst, aby dlouhodobě ČR plnila vytyčené třídicí cíle, a
zajištění materiálového využití separovaného odpadu ze strany státu.
Cíl(e) projektu/akce:
Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír,
plast, BRKO, sklo, kovy a textil). Nádoby na papír, plast a BRKO
o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností obcí
Mikroregionu Šternbersko. Nádoby o objemu 770 l, 1100 l,
1500 l a kontejnery na textil pak na jednotlivá sběrná
hnízda či k bytovým domům. Při zajištění maximálního pohodlí
jednotlivých občanů při třídění odpadů, dochází k významnému
zvýšení množství tříděných odpadů a poklesu množství
směsného komunálního odpadu.
Jednotlivé nádoby budou čipovány a bude tak možnost mít
přesný přehled o množství vytříděného odpadu. Dílčím cílem
je potom šíření osvěty, spolupráce mezi občany a motivace
k třídění odpadů.
Obec Babice bude vybavena těmito nádobami včetně RFID
čipů:
• 120 ks nádob o objemu 240 l na papír,
• 120 ks nádob o objemu 240 l na plast,
• 120 ks nádob o objemu 240 l na bioodpad
• 4 kontejnery na papír s horním výsypem o objemu 1 100 l
• 4 kontejnery na plast s horním výsypem o objemu 1 100 l
• 5 kontejnerů na bioodpad s horním výsypem o objemu 770
l
Nositel projektu/garant
Odpovědná osoba

Organizační propojení,
požadavky na spolupráci
s ostatními subjekty

Mikroregion Šternbersko
Starostka obce Babice
Starostka je zodpovědná za rozmístění nádob ve své obci a
dohled nad jejich využíváním v souladu se získanou dotací po
dobu udržitelnosti (5 let). Mikroregion Šternbersko je
odpovědný za projekt jako celek a zajištění dodávky nádob do
obce.
- Mikroregion Šternbersko
- Obec Babice
- ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.
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- svozová firma – inovace systému svozu separovaného
odpadu na nový systém, úprava frekvence svozu
ostatních odpadů
- Občané obce Babice
Cílová skupina

Obyvatelé obce Babice a dalších obcí Mikroregionu
Šternbersko
Hodnotící a monitorovací ukazatele:
2019 – příprava projektu, včetně analýzy potenciálu produkce odpadů,
12/2019 – podání žádosti o dotaci ve spolupráci s firmou ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o,
III. Q 2020 – získání dotace a zahájení přípravy realizace projektu
IV. Q 2020 – příprava ZD
I. a II. Q 2021 – kontrola ZD ze strany SFŽP (poskytovatel dotace), podání nabídek a jejich
vyhodnocení, výběr dodavatele a kontrola průběhu ZD ze strany SFŽP, podpis smlouvy
III. Q 2021 – dodávka nádob
IV. Q 2021 – distribuce nádob občanům obce
I. Q 2022 – zahájení svozu v režimu door-to-door
Časový plán realizace
2019–2021 - příprava, 2021–2022 - realizace
Předpokládané náklady
Celkové způsobilé výdaje projektu za všechny obce jsou
projektu/akce
rozpočtovány na necelých 16,7 mil. Kč vč. DPH, z čehož téměř
14,2 mil. Kč pokryje dotace z OPŽP (85 %). Zbylých 2,5 mil. Kč je
podíl členských obcí dle skutečného počtu a objemu pořízených
nádob. Náklady budou upřesněny po realizaci výběrového
řízení.
Harmonogram projektu
Aktivita projektu
1. Přípravná fáze
2. ZD a VŘ
3. Dodávka nádob
4. Distribuce občanům
5. Zahájení svozu v režimu
D2D

2019
x

2020
x
x

I.Q 2021

II.Q 2021

x

x

I. Q 2022

x
x

Způsob financování:
Mimořádným členským příspěvkem svazku, částečně
již bylo uhrazeno v roce 2020.

Další podmínky a předpoklady pro
uskutečnění a úspěch programu a
opatření

IV.Q 2021

x

Finanční plán, předpokládaný způsob financování –
příprava:
2019 / 2021
Přípravná fáze:
Náklady na přípravu celého projektu jsou náklady
DSO Mikroregion Šternbersko, obec se na nich bude
podílet podle skutečnosti. Lze očekávat cca do 15 tis.
Kč / obec.

Překážky a rizika záměru, limity

III.Q 2021

Finanční plán, předpokládaný způsob
financování – realizace:
2021
Způsob financování:
Dotace OPŽP 85 % dle skutečnosti vzešlé
z VŘ.
Vlastní realizace projektu pro obec Babice:
cca 67 000,- Kč (podíl obce 15 %), bude
upraven dle skutečnosti vzešlé z VŘ.

Kapacity dodavatelských firem na trhu, úspěšná
realizace ZD a VŘ v termínech viz výše
Porozumění občanů a ochota třídit, jejich osvěta a
motivace k environmentální zodpovědnosti
jednotlivců.
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