Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Název
aktivity

1.1.1 Rekonstrukce místní komunikace
v ulicích Vrbí II. a Vrbí III.

Důležitost

vysoká

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

2022 - 2023
řeší se společné řízení,
realizace první části místní
komunikace v roce 2022
(bude opětovně podána
žádost o dotaci na MMR,
v roce 2021 jsme s touto
žádostí nebyli úspěšní)

zastupitelstvo

5.000.000,- (odhad bude
upřesněno)

rozpočet obce, žádost o podporu z MMR ČR

Komentář: jedná se o celkovou rekonstrukci komunikací v ulicích Vrbí II a Vrbí III. S realizací těchto akcí se počítá v letech 2022 – 2023, a to dle finančních možností obce a případné finanční podpoře z dotačních titulů.

1.1.2 „Stavební úpravy zpevněných ploch,
chodníků a autobusových zastávek v ulici
K Zavadilce“)

střední

2021 - 2022
Projekt má vydané společné
povolení, bylo požádáno o
dotaci z OLK (neúspěšně) a
následně do dotační výzvy
MAS Střední Haná na
bezpečnost dopravy, kde
čekáme na vydání právního
aktu

zastupitelstvo

1.977 919,- (jedná se o náklady
stavební realizace dle rozpočtu
v projektové dokumentaci)

rozpočet obce, žádost o podporu z Olomouckého
kraje, MAS Střední Haná či ze SFDI

Komentář: jedná se o výstavbu nových chodníků k autobusovým zastávkám a zpevněných ploch v ulici K Zavadilce. Předpokládaná realizace 2021-2022.

1.1.3 Obnova chodníků na Nové čtvrti

střední

2022-2025
Příprava projektu se
z finančních důvodu odsouvá.
V rámci nového
programovacího období by
bylo možné provést celkovou
revitalizaci prostranství těchto
ulic.

zastupitelstvo

3.000.000,- (odhad)

rozpočet obce, možné dotační zdroje z IROPu

zastupitelstvo

10.000.000,- (odhad)

rozpočet obce, SFDI či jiné možné zdroje

zastupitelstvo

3 000 000,- (jedná se odhadované
náklady stavební části)

rozpočet obce, žádost o podporu z Olomouckého
kraje, MAS Střední Haná či ze SFDI

Komentář: jednalo by se o postupnou obnovu chodníků ve třech ulicích v lokalitě Nová čtvrť.
1.1.4 Cyklostezka Troubky – Přerov –
Henčlov

nízká

2023 - 2026
Příprava projektu se
z finančních důvodu odsouvá.

Komentář: jedná se o vybudování cyklostezky, avšak ne v souladu se současnou trasou cyklotrasy Bečvy.
1.1.5 Výstavba chodníku na ulici Vlkošská –
II. etapa

vysoká

2021 - 2023
Projekt je zpracovaný a
aktuálně bylo vydáno
společné povolení této
stavby.

Komentář: jedná se o výstavbu nového chodníku na ulici Vlkošská – II. etapa, včetně odvodnění a místa pro přecházení. Předpokládaná realizace 2021-2023.

Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.2: Rozvoj technické infrastruktury
Název
aktivity
1.2.1 Obnova signalizačního zařízení u
základní školy

Důležitost
střední

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

2022

zastupitelstvo

470 000,-

rozpočet obce, žádost o podporu z Olomouckého
kraje či jiné dotační zdroje

zastupitelstvo

10.000.000,- (odhad nákladů,
rekonstrukce VO na Nové
čtvrti má projektový rozpočet
v celkové výši 2 798 548,16 Kč
včetně DPH)

rozpočet obce (dotační zdroje nejsou)

zastupitelstvo

10.000.000,- (odhad nákladů)

rozpočet obce, dotační zdroje, úvěr

zastupitelstvo

2.500.000,- (odhad nákladů
stavby, studie cca 150 000 Kč)

rozpočet obce, dotační zdroje nejsou

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

zastupitelstvo

3.896.907,- (rozpočet dle
projektu zpracovaný pro
podání žádosti o poskytnutí
dotace na MMR ČR)

rozpočet obce, dotační zdroje (MMR či jiné)

Komentář: jedná se o potřebnou obnovu signalizačního zařízení u základní školy.

1.2.2 Rekonstrukce a doplnění veřejného
osvětlení v obci

střední

2018-2025 aktuálně se bude
řešit rekonstrukce VO na
Nové čtvrti, kdy projekt je
dokončen a aktuálně bylo
vydáno územní rozhodnutí,
pravděpodobná realizace je na
jaře 2022. Na tuto akci pak
v dalších letech může
navazovat rekonstrukce
veřejného osvětlení v dalších
ulicích v koordinaci
s rekonstrukcí sítě NN
společnosti ČEZ a. s. (Svárov,
Roketská, Jubilejní atd.)

Komentář: jedná se o rekonstrukci a doplnění chybějícího veřejného osvětlení v obci.
1.2.3 Výstavba technické infrastruktury pro
rozvojové lokality určené k bydlení

střední

2023-2027

Komentář: jedná se o výstavbu technické infrastruktury pro novou bytovou zástavbu, s výjimkou lokality Přerovská (tato je řešena v jiné aktivitě).
1.2.4 Rekonstrukce části kanalizace v ulici
Nová čtvrť

střední

2021-2024
V roce 2021 by byla
zpracována zjednodušená
dokumentace pro posouzení
reálnosti stavby

Komentář: jedná se o vybudování části splaškové kanalizace v ulici Nová čtvrť, a to včetně nezbytné přečerpávací stanice

Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti
Opatření 1.3: Rozvoj občanské infrastruktury a vybavenosti
Název
aktivity

1.3.1 Stavební úpravy objektu smuteční síně

Důležitost

Termíny

střední

2021-2024
vydáno povolení na
realizaci, v roce 2021 se
počítá se zahájením akce,
realizací dílčí etapy
(výměna oken, dveří a
dalších otvorů na objektu)

Komentář: postupné stavební úpravy smuteční síně – zateplení, střecha, úpravy interiéru, včetně nového vybavení a mobiliáře, stavební úpravy sociálního zázemí.

1.3.2 Stavební úpravy objektu hasičské
zbrojnice

střední

2018-2023
Projekt byl z větší části
zrealizován, zbývá dokončit
stavbu přístřešku.

zastupitelstvo

1.000.000,(Stavba přístřešku – odhad
stavebních nákladů)

rozpočet obce, finanční podpora z IROPu
prostřednictvím MAS Střední Haná, grant od nadace
RWE Gas Storage, spolupráce s SDH Troubky
(brigádnická činnost)

zastupitelstvo

470.000,(rozpočet dle projektu)

rozpočet obce

zastupitelstvo

Náklady stavby parkoviště,
sjezdu a veřejného osvětlení
činily částku 1 496 742 Kč.
Náklady na chodník jsou dle
projektu ve výši 589 537 Kč

rozpočet obce (není žádný dotační titul)

zastupitelstvo

10.000.000,- (odhad nákladů,
bude upřesněno finální verzí
projektu pro provedení stavby)

rozpočet obce, MF ČR či jiné možné dotační zdroje
(IROP, ITI)

Komentář: jedná se o dokončení stavby, poslední etapy - přístřešku u hasičské zbrojnice.

1.3.3 Výstavba parkovacích míst v ulici
Sportovní

vysoká

2019-2022
projekt musel být
přepracován, realizace
proběhne dle finančních
možností obce, dotační
zdroje nejsou, tudíž bude
financováno z rozpočtu
obce

Komentář: jedná se o výstavbu několika podélných parkovacích míst u mateřské školy (vydáno společné povolení pro tuto stavbu)

1.3.4 „Parkoviště a chodník u tenisových
kurtů“

střední

2018-2023
v roce 2020 byla
zrealizována stavba
parkoviště, sjezdu a
veřejného osvětlení. Zbývá
dokončit chodník

Komentář: jedná se o výstavbu parkoviště pro potřeby návštěvníků sportovišť u areálu tenisových kurtů a sportovní haly.

1.3.5 Výstavba III. oddělení mateřské školy

Střední

2018-2024
Musela být upravena
projektová dokumentace,
byly doplněna potřebná
stanoviska a vyjádření,
aktuálně bylo vydáno
územní rozhodnutí,
realizace zatím bez určení
přesného termínu (závislé
na dotačních zdrojích)

Komentář: jednalo by se o výstavbu III. oddělení mateřské školy v areálu na ulici Sportovní. Toto oddělení by mohlo sloužit v odpoledních hodinách jako mateřské centrum.
1.3.6 Zateplení objektu školního stravování

střední

2024
Realizace posunuta
z důvodu finančních
možností obce

zastupitelstvo

1.000.000,- (odhad, bude
zpřesněno)

rozpočet obce, OPŽP

2018-2022

zastupitelstvo

1.600.000,-

rozpočet obce

2022-2025
V roce 2022 by byla
realizována projektová
příprava – pasportizace
objektu, studie využití
objektu a zahájeny práce na
projektové dokumentaci pro
vydání příslušného
povolení

zastupitelstvo

750.000,- (odhad nákladů, a to
pouze projektové přípravy)

rozpočet obce, další možné zdroje

Komentář: jedná se o zateplení budovy školní jídelny, která je součástí areálu základní školy.
1.3.7 Stavební úpravy v areálu školy

střední

Komentář: jedná se o pravidelné stavební úpravy areálu školy menšího rozsahu.

1.3.8 Dům sociálních služeb obce Troubky“

střední

Komentář: v objektu by bylo zázemí sociálních služeb obce, byl by zde umístěn pravděpodobně denní stacionář pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné, možné rehabilitace a další sociální a případně i zdravotní služby a rovněž by
zde byly malometrážní byty pro seniory
2018-2026
2020 realizace projektu
20.000.000,Energetických úspor na
rozpočet obce, dotace z OPŽP a dalších dotačních
1.3.9 Zateplení bytových domů v majetku
Náklady stavební části na DPS
střední
objektu DPS Kozlovská,
zastupitelstvo
zdrojů (IROP, Modernizační fond, Zelená úsporám
obce
Kozlovská činily částku 5 137
další projekty v závislosti
atd.), případně zvýhodněné úvěry
357 Kč, včetně DPH
na finančních možnostech
obce
Komentář: jedná se o postupné provádění energeticky úsporných opatření na bytových domech v majetku obce.

1.3.10 Výstavba výtahu na obecní úřad

vysoká

2019-2022
vydáno povolení, realizace
dle finančních možností
obce, aktuálně bude
podávána žádost na MMR
ČR (dopracovává se
Program mobility, který je
nezbytným dokumentem
pro podání žádosti o
poskytnutí dotace)

zastupitelstvo

Stavebně montážní náklady dle rozpočet obce, žádost o podporu z MMR ČR či jiného
projektu 1 797 268 Kč
dotačního zdroje

Komentář: jednalo by se o výstavbu výtahu na obecní úřad a související bezbariérové přístupy v objektu.
1.3.11 Energetické úspory objektu základní
školy

nízká

2021-2025

zastupitelstvo

5.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP či jiné možné zdroje

Komentář: jednalo by se o zateplení části objektu základní školy (část už byla zateplena) a provedení dalších úsporných opatření. Projekt by byl sloučen s projektem stavebních úprav a rekonstrukcí objektů v areálu základní školy.
1.3.12 Příprava území pro výstavbu
2024-2027
nízká
zastupitelstvo
10.000.000,rozpočet obce
rodinných domů v lokalitě Přerovská
Posunuto.
Komentář: jednalo by se o výstavbu technické infrastruktury v území, kde je možné stavět nové rodinné domky. S ohledem na nezbytnou předcházející výstavbu protipovodňové ochrany obce je tato investice možná až po jejím
vybudování (v obci je ovšem cca 30-40 volných stavebních míst, avšak ve vlastnictví soukromých osob, které je příliš nechtějí zájemcům prodávat).
1.3.13 Podpora činnosti MŠ a ZŠ

vysoká

2018–2022

zastupitelstvo

cca 2,5 mil./rok

rozpočet obce

2018–2022

zastupitelstvo

110 000,-/rok

rozpočet obce

2018–2022

zastupitelstvo

Dle finančních možností obce a
dotačních zdrojů (100 – 500 000
Kč/ rok)

rozpočet obce, dotační zdroje

Komentář: pokrytí provozních nákladů na provoz ZŠ a MŠ v obci.
1.3.14 podpora fungování knihovny

vysoká

Komentář: náklady na knihy, drobný hmotný majetek, osobní výdaje atd.
1.3.15 podpora JSDH obce Troubky

vysoká

Komentář: náklady na drobný hmotný majetek, ochranné pomůcky a další vybavení zásahové Jednotky.
1.3.16 Stavební úpravy a rekonstrukce
Střední
2021-2027
zastupitelstvo
50.000.000,- (odhad nákladů)
rozpočet obce, dotační zdroje
objektů v areálu základní školy
Komentář: jednalo by se o provedení stavebních úprav hlavní budovy školy a dále zcela novou stavbu školního objektu ve dvorním areálu školy (stávající dvorní trakt by byl zdemolován a nahrazen zcela novou stavbou). Součástí
projektu by bylo i potřebné vybavení.

Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.1: Ochrana a péče o krajinu
Název
aktivity
2.1.1 Obnova parkových ploch v obci a
doplnění zeleně v obci

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

nízká

2020-2022
Průběžně probíhá

zastupitelstvo

Náklady (s DPH)
1.000.000,-

Zdroje financování
rozpočet obce, OPŽP či jiné možné zdroje

Komentář: jedná se o postupnou obnovu parkových ploch a doplnění zeleně v obci.

Programový cíl 2: Ochrana a péče o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.2: Zlepšení životního prostředí
Název
aktivity

2.2.1 Rozšíření areálu kompostárny

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

střední

2019-2022
udržitelnost stávajícího
projektu byla skončena,
aktuálně je navrženo řešit
nakládání s biologickým
odpadem v obci zcela jiným
způsobem, jelikož
technologie pro kvalitnější
zpracování bio odpadu jsou
finančně velmi nákladné a
rovněž nemáme k dispozici
vhodné pozemky pro
rozšíření areálu, které by
byly v souladu s územním
plánem

zastupitelstvo

Náklady (s DPH)

2.000.000,-

Zdroje financování

rozpočet obce, OPŽP či jiné možné zdroje

Komentář: jedná se o rozšíření stávajícího areálu kompostárny. Navrženo řešit uvedenou problematiku do roku 2025 a do té doby spolupracovat na zákonných povinnostech s dodavatelem odpadových služeb.
2.2.2 Rozšíření a stavební úpravy v areálu
sběrného dvora

střední

2018-2020
Posun projektu na období
2022 - 2024

Komentář: jedná se o rozšíření a stavební úpravy stávajícího areálu sběrného dvora – přístřešky, vybavení apod..

zastupitelstvo

2.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP či jiné možné zdroje

Programový cíl 3: Zvýšení bezpečnosti obce
Opatření 3.1: Snížení rizika živelných pohrom
Název
aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

2018-2023
Investor Povodí Moravy (dotace z programu MZE)
zastupitelstvo
450.000.000,Nelze odhadnout
Rozpočet obce – výkupy pozemků,
Komentář: jedná se o výstavbu komplexního protipovodňového opatření na území obce, kdy investorem bude Povodí Moravy a předpokládaným financujícím subjektem Ministerstvo zemědělství. Obec se bude částečně podílet řešením
majetkoprávních vztahů, které započalo již v roce 2017 (výkupy pozemků, směny pozemků).

3.1.1 PPO Troubky

vysoká

Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.1: Rozvoj zázemí pro sportovní a kulturní činnost
Název
aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

2021-2025
Dokončuje se projektová
rozpočet obce, spolupráce s TJ Sokol Troubky a
dokumentace, samotná
10.000.000,- (odhad, bude
4.1.1 Výstavba objektu zázemí sportovních
dalšími spolky (FK Troubky, kluby malé kopané),
střední
realizace bude možná dle
zastupitelstvo
zpřesněno po dokončení
aktivit v ulici Na Dolách
dotační program NSA, Olomoucký kraj, případně
finančních možností obce a
projektové dokumentace)
další dotační zdroje
dotačních titulů. Odhad
možné realizace 2023-2027
Komentář: jednalo by se o výstavbu objektu sloužícího jako zázemí pro sportovní aktivity ve sportovním areálu na ulici Sportovní, především pro vybudované víceúčelové hřiště. V objektu by se nacházelo sociální zařízení, šatny, skladové
prostory, bufet, společenské prostory a ubytování. Objekt by mohl být budován také po jednotlivých částech na místě původní stavby ubytovacího zařízení, tj. vlastními silami – pracovníky obce, se zapojením brigádnické činnosti místních
spolků a dalších organizací. Další variantou řešení v případě nedostatku finančních zdrojů je umístění minimálního vybavení ve formě kontejnerových buněk (v současné době je zde umístěna sanitární buňka a dále buňka sloužící jako
sklad sportovních potřeb)
2018-2022
Postupně probíhá,
financováno z rozpočtu
rozpočet obce, spolupráce s SDH Troubky a dalšími
obce a částečně z dotačních
spolky (Hanák, Občanská beseda, Zahrádkáři,
4.1.2 Kulturně společenský areál
střední
zdrojů, dále funguje
zastupitelstvo
2.000.000,Troubecký klub seniorů), v případě možností i dotační
brigádnická činnost spolků,
prostředky
práce obecních
zaměstnanců a částečně
dodavatelsky
Komentář: Jedná se o úpravy veřejného prostranství za kulturním domem (chodníky a zpevněné plochy, skladové prostory, veřejné osvětlení, pevné oplocení) a dále především o pořízení nezbytného mobiliáře (parket, prodejní stánky,
toalety – sanitární buňka) a doplnění zeleně.
2019-2022
Rekonstrukce střechy
proběhla za finanční
1.000.000,- (bude upraveno
4.1.3 „Vybudování FV elektrárny na střeše
střední
podpory MMR, projekt
zastupitelstvo
v závislosti odhadované ceny na
rozpočet obce, dotační zdroje
kulturního domu“
bude v opatření upraven a
vybudování fotovoltaiky)
jeho realizace je možná pro
období let 2022-2023
Komentář: jedná se o umístění FV panelů na budovu KD za účelem snížení nákladů za provoz KD.
4.1.4 Výměna kotlů v kulturním domě
Komentář: jednalo by se o výměnu kotlů v kulturním domě.

střední

2023-2025
Posun realizace

zastupitelstvo

1.000.000,-

rozpočet obce, OPŽP či jiné možné zdroje

4.1.5 Obnova mobiliáře kulturního domu

vysoká

2020 - 2024

zastupitelstvo

300.000,- (odhad, zpřesněno na
částku 1 200 000 Kč

rozpočet obce, finanční podpora z programů MMR či
Olomouckého kraje

Komentář: jedná se o obnovu a rozšíření stávajícího mobiliáře KD. Realizace může probíhat postupně, pokud se nepodaří získat dostatečnou finanční podporu z dotačních programů.
4.1.6 Obnova drobných kulturních památek
v obci

střední

2018-2022

zastupitelstvo

1.000.000,- (odhad)

rozpočet obce, žádost o podporu z Olomouckého
kraje

3.000.000,-

rozpočet obce, MŠMT či jiné zdroje, spolupráce s FK
Troubky a dalšími spolky

Komentář: jednalo by se o postupnou obnovu drobných památek v obci – kříž na hřbitově a v dalších lokalitách na území obce.
4.1.7 Rekonstrukce sportovního areálu Zárub

nízká

2023-2027

zastupitelstvo

Komentář: jednalo by se o rekonstrukci sportovní areálu využívaného Fotbalovým klubem Troubky a kluby malé kopané z obce, avšak až po realizaci PPO Troubky.
4.1.8 Rekonstrukce kostela svaté Markéty v
Troubkách

střední

2016-2024

Farnost

2000000,-

Rozpočet farnosti, podpora z dotačních a grantových
zdrojů, podpora z rozpočtu obce, brigádnická činnost
farníků, dary farníků

Komentář: jedná se o dlouho dobý projekt troubecké farnosti, který byl již z větší části zrealizován, avšak zbývá ještě dokončit obklady kostela a provést případné další nezbytné stavební práce.
Rozpočet farnosti, podpora z dotačních a grantových
4.1.9 Rekonstrukce objektu fary v Troubkách
střední
2021-2024
Farnost
3000000,zdrojů, podpora z rozpočtu obce, brigádnická činnost
farníků, dary farníků
Komentář: jedná se o další dlouho dobý projekt troubecké farnosti, který však teprve bude zahájen. Dojde k realizaci stavebních prací spojených s rekonstrukcí střechy fary, dále se předpokládá snížení energetické náročnosti objektu,
statické zajištění a další nezbytné stavební práce.

Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.2: Podpora pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Programový cíl 4: Rozvoj a podpora společenského, kulturního a sportovního života
Opatření 4.3: Podpora činnosti spolků a práce s dětmi a mládeží v obci
Název
aktivity
4.3.1 Podpora akcí v obci

Důležitost
vysoká

Termíny

Odpovědnost

Náklady (s DPH)

Zdroje financování

2018–2022

zastupitelstvo

100.000,-/rok

rozpočet obce, spolupráce se spolky, sponzorské dary

2018–2022

zastupitelstvo

100.000,-/rok

rozpočet obce, spolupráce se spolky, sponzorské dary

1 mil./rok

rozpočet obce

Komentář: podpora pořádání společenských akcí – ples, vítání občánků apod.
4.3.2 Podpora práce s dětmi a mládeží

vysoká

Komentář: podpora práce s dětmi a mládeží – pořádání akcí v průběhu celého roku (např. dětský den, pálení čarodějnic apod.)
4.3.3 Podpora spolkové činnosti v obci

vysoká

2018–2022

zastupitelstvo

Komentář: podpora jednotlivých spolků dle jejich podaných žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v daném kalendářním roce

