PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NIVNICE
PRO

OBDOBÍ

2 0 1 8- 2 0 2 2

Preambule
Zastupitelstvo obce Nivnice pod staro-novým vedením od 29.10.2018 si klade jasné
měřitelné, především investiční cíle. V ostatních oblastech, jako je školství, zdravotnictví,
hospodaření obce, životní prostředí, sociální oblasti, podpora podnikání a
bezpečnost v obci, budeme pracovat a rozhodovat ke spokojenosti občanů pro
zkvalitňování společenského života v obci.
Motto:„Tvoříme prohlášení proto, abychom jej plnili, ne proto, abychom jej jen
komentovali.“

Vyhodnocení plnění k 5/2020
Investiční akce a opravy na volební období 2018-2022
Přístavba SD Beseda
Probíhá ukončení 8/2020
Rozšíření kapacity mateřské školy SPLN
SPLNĚNO
ZTV Sluneční – inženýrské sítě pro 38 RD
SPLNĚNO
ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě nová průmyslová zóny
Zahájení 8/2020
Rajčovna – rekonstrukce veřejného prostoru
SPLNĚNO
Instalace nového obecního rozhlasu SPLNĚNO
Zpracování urbanistické studie rozvoje obce
V plánu v roce 2021
Výstavba chodníku propojení ul. V Sadě a sportovního areálu
SPLNĚNO
Revitalizace zeleně extravilánu obce
Podzim 2020
Výsadba stromořadí podél cyklostezky Nivnice – Dolní Němčí (investor ŘSZK)
Podzim 2020
Dokončení výstavby kanalizace - ul.Závodí
SPLNĚNO
Studie proveditelnosti nového sběrného dvora
SPLNĚNO ochranné pásmo nedovoluje realizaci
Pořízení nové techniky pro údržbu obce
SPLNĚNO
Zpřístupnění a oprava WC – provozní budovy sportovního areálu
Odloženo na 2021
Rekonstrukce části bývalého MNV na dům služeb
SPLNĚNO
Vybudování parkovacích u bývalého MNV
SPLNĚNO
Rekonstrukce místních komunikací - Závodí, Pořádí, Podohradí, Zátiší a další
SPLNĚNO
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oplocení sportovního areálu – instalace nového plotu
SPLNĚNO
Kaple Hůrka – kompletní oprava kaple s využitím dotace
2020 bez dotace
Přebudování prostor po ubytovně na relax centrum a 10m střelnice
SPLNĚNO
Rozšíření kamerového systému obce
SPLNĚNO
Oprava fasády objektu č.p. 488 (bývalé četnikárny)
SPLNĚNO
Rekonstrukce sociálních zařízení na dětském oddělení ZS
SPLNĚNO
Zpracování projektu na výstavbu urnové zdi na hřbitově
probíhá
sportovní areál – částečná oprava bufetu
SPLNĚNO
rekonstrukce bytu 1+KK na starém OÚ (sociální byt)
SPLNĚNO
Sedlcká chalupa - oprava havarijního stavu střechy
SPLNĚNO
Pro-rodinné centrum – úprava prostor po Primce na OÚ
SPLNĚNO
Oprava objektu ve sběrném dvoře Hůrka
SPLNĚNO
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ dolního stupně, případně celého nádvoří
Hřiště splněno , nádvoří odloženo
Projektová příprava postupné rekonstrukce ZŠ horního stupně
SPLNĚNO
Inženýrská činnost - příprava bydlení pro seniory
SPLNĚNO
Inženýrská činnost – bytový dům Plitvice
Odloženo
Rekonstrukce lávky ul. Závodí a ul. Brodská
Plán 2021
Projektová příprava nové lávky ul. Nábřežní
Plán 2021
Realizace nové lávky ul. Nábřežní
Dle vizualizace, projektu a následného rozhodnutí ZO
Realizace rekonstrukce veřejných prostor dle urbanistické studie
SPLNĚNO
Výstavba bydlení pro seniory za Sedlckou chalupou
Zahájení 8/2020
Rekonstrukce kotelen - školka, obecní úřad, sportovní areál
SPLNĚNO
Rekonstrukce komunikace: cyklostezka Nivnice – Suchá loz
SPLNĚNO
Realizace vodohospodářských opatření za účelem další výstavby sítí lokality „Sluneční“
Zahájeny projekční přípravy, geometrické zaměření
Ostatní k případné realizaci na základě rozhodnutí ZO v letech 2021-2022
Úprava plochy případně realizace podia na „Plitvicích“
Stavební úpravy – fasáda sportovní haly
Stavební úpravy – fasáda provozní budovy sportovního areálu
Přístavba sportovní haly – přísálí pro zápasníky
Realizace volnočasového parku za ul. Zahradní
Výstavba komunitního pečovatelského domu (za charitním domem)
Obnova mobiliáře v obci
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Odvodnění hřbitova
Oprava střechy a fasády budovy č.p. 180 (bývalý MNV)
Výstavba bytového domu na „Plitvicích“
Rekonstrukce nádvoří ZŠ dolního stupně
Rekonstrukce prostor obecního úřadu

Schválilo Zastupitelstvo obce Nivnice dne 31.1.2019 usnesením č.49/Z4/2019
Členové Zastupitelstva obce Nivnice
Ing. Miroslav Vykydal – starosta, Ing. Marie Kománková, MBA – místostarostka,
Tomáš Trtek, Josef Zámečník, Bc. Eva Hladišová, Pavel Šmíd,
Mgr. Petra Zálešáková, Ing. Věra Kročová, Ing. Vlastimil Velecký,
Bc. Vítězslav Hladiš, Pavel Vlk, Dis., Jakub Klímek, Mgr. Kamil Hrašák,
Bc. Jakub Smítal, Josef Sobotka,
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