Průběžné hodnocení vytyčených cílů
I. Úvod
Zastupitelé obce Hrubá skála zvoleni ve volbách v 10.-.11.10.2014 reagovali na chybějící
ucelený rozvojový dokument obce. Vytvořili proto fakultativní výbory a z podnětů členů
vytvořili následující dokumenty:
1) Memorandum, přijatý usnesením č. 56/2014 dne 18.12.2014
2) Místní akční plán Obce Hrubá Skála na období 2015 – 2020, přijatý usnesením č.
8/2015 dne 29.01.2015
3) Strategický rozvojový dokument obce Hrubá Skála na období 2015 - 2024, přijatý
usnesením č. 181/2015 dne 26.11.2015, jehož nedílnou součástí je Místní akční
plán obce Hrubá Skála na období 2015-2020 a Memorandum.
Uplynutím poloviny volebního období vzešel podnět ke kontrole, vyhodnocení,
inventuře a novelizaci těchto dokumentů. To předpokládá následující proces:
1) Zpracování „Návrhu pracovního dokumentu“
2) Projednání a doplnění tohoto „Návrhu“ ve fakultativních výborech
3) Předložení tohoto připomínkovaného „Návrhu“ členům zastupitelstva
4) Doplnění a projednání tohoto dokumentu zastupitelstvem
5) Schválení dokumentu „Vyhodnocení rozvojového dokumentu obce“
zastupitelstvem (dále jen „dokument“)
Cílem tohoto dokumentu je pragmaticky vyhodnotit situaci v oblasti uložených úkolů,
doplněný ústním komentářem starostky. Vzhledem k tomu, že jednotlivé koncepční
dokumenty vznikaly postupně, stalo se, že některé úkoly se prolínají a opakují. Přesto
jsou vyhodnoceny samostatně a v novelizovaném dokumentu bude jejich duplicita
odstraněna.
II. Vlastní vyhodnocení
I) Memorandum
Transparentní řízení obce
A) SPLNĚNO:
1) zavést transparentní systém řízení obce, zadávání veřejných zakázek a výběrových
řízení
2) zavést systém zveřejňování uzavřených smluv
3) zavést systém (help desk) pro občany, řešení podnětů, připomínek a dotazů
s garantovanou lhůtou odpovědí
4) zavést princip autentičnosti monitorování (audionahrávka + přepis) průběhu
zasedání zastupitelstva, včetně jmenovitého hlasování zastupitelů
5) konstituce fakultativních výborů jako pilíř zapojení zastupitelů a občanů do práce
pro rozvoj obce

B) NESPLNĚNO:
1) Zavést přímý přenos z průběhu jednání zastupitelstva – Vypustit ze sledování
Poznámka : Bod č. 1 ) Vypustit z důvodu nezájmu a finančích nákladů
Zodpovědná správa obce, strategie a plánovaní
A) SPLNĚNO:
1) Zajistit činnost fakultativních výborů
2) Zajistit proces přípravy, projednání a schválení změny územního plánu obce
3) Vytvořit systém placení poplatků
4) Vytvořit systém odpadového hospodářství
5) Zkvalitnit spolupráci s Mikroregionem Český ráj, významné posílení pozice obce
6) Zavést systém péče o obecní majetek. Provedení pasportizace a sledování majetku
prostřednictvím efektivního SW
7) Provést právní audit všech uzavřených smluv, zveřejnit a zjištěné závady odstranit
8) Zefektivnit prezentaci obce, vydávání Hruboskalského občasníku (Informace o dění
v obci)
9) Zajistit podporu stávajících spolků a sdružení
B) NESPLNĚNO:
1) Očistit právně obecní majetek o neoprávněné zásahy třetích osob – Přeřadit do –
V procesu plnění
2) Posílit právní postavení obce formou zřízení služebností a věcných břemenPřeřadit do – v procesu plnění
3) Vytvořit podmínky pro získání ocenění Nejlepší obce v Libereckém kraji s ambicí
se prosadit i v celorepublikovém měřítku – Vypustit
4) Vytvořit podmínky pro vznik nových spolků a zájmových sdružení
Poznámka :
Bod 3) Vypustit z důvodu dlouhodobé nepřipravenosti obce a nutnosti řešení dalších
priorit
Poznámka :
Bod 1) Proces byl zahájen a postupuje. Jedná se o majetek v kategorii cest a
vodovodních zařízení, přeřadit do bodu „V procesu plnění“.
Bod č. 2) proces byl zahájen jsou připravené vzorové smlouvy a v prvé etapě se bude
realizovat VB na trase vodovodního řádu.

Demonstrativní výčet dalších programových priorit zastupitelstva
Jedná se o cíle vyžadující dlouhodobou přípravu, s jejichž plněním již bylo v některých
případech započato.

A) SPLNĚNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Odstranit nelogické diferenciace ceny vody v jednotlivých osadách obce
Zefektivnit výkon správy v oblasti vodovodu
Realizovat opravy místních komunikací a cest
Provést pasportizaci komunikací včetně jejich právní kvalifikace dle norem
Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
Zavést systém volnočasového vzdělávání a doškolování občanů

B) V PROCESU PLNĚNÍ:
1) Realizace vodovodní přípojky pro místní část Hnanice, Borek
2) Odstranit ekologickou zátěž vodního zdroje Bohuslav a řešit systém dostatečného
zásobování vodou jednotlivých osad obce
3) Zlepšit dopravní obslužnost chodců v obci a mezi osadami obce
4) Proces revitalizace a ochrany krajiny a životního prostředí
5) Rozvoj a budování zón pro volný čas (hřiště, parky, atd.)
6) Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
7) Zefektivnit spolupráci se školou

C) NESPLNĚNO:
1) Podpora využití brownfieldů - Vypustit
2) Vytvořit síť záchytných parkovišť
3) Vytvořit plán na zlepšení kvality ovzduší s akcentem na eliminaci znečištění
lokálními znečišťovateli (řeší právní norma) - Vypustit
4) Zavedení systému obecní policie - Vypustit
5) Zřízení senior taxi pro zlepšení dostupnosti lékařské péče a sociálních služeb Vypustit
6) Zajistit rozvoj podnikání na území obce
7) Zpracovat legislativní plán obce - Vypustit
8) Zpracovat koncepci základní školy a mateřské školy
Poznámka : Bod 1) Vypustit z důvodu neexistence
Bod 3) a 7 ) Vypustit z důvodu příslušnéé legislativy
Bod 4) a 5) Vypustit z důvodu finanční náročnosti
II) Místní akční plán obce Hrubá Skála na období 2015 až 2020
Transparentní řízení obce (duplicita Memoranda)
A) SPLNĚNO:
1) zavést transparentní systém řízení obce, zadávání veřejných zakázek a výběrových
řízení

2) zavést systém zveřejňování uzavřených smluv
3) zavést systém (help desk) pro občany, řešení podnětů, připomínek a dotazů
s garantovanou lhůtou odpovědí
4) zavést princip autentičnosti monitorování (audionahrávka + přepis) průběhu
zasedání zastupitelstva, včetně jmenovitého hlasování zastupitelů
5) konstituce fakultativních výborů jako pilíř zapojení zastupitelů a občanů do práce
pro rozvoj obce
Poznámka : Body 1) až 5 ) Vypustit z důvodů duplicity
C) NESPLNĚNO:
1) Zavést přímý přenos z průběhu jednání zastupitelstva – Vypustit
Poznamka bod č.1) vypustit z důvodu duplicity
Demonstrativní výčet dalších programových priorit zastupitelstva
A) SPLNĚNO:
1) Odstranit nelogické diferenciace ceny vody v jednotlivých osadách obce
2) Zefektivnit výkon správy v oblasti vodovodu
3) Realizovat opravy místních komunikací a cest
4) Provést pasportizaci komunikací včetně jejich právní kvalifikace dle norem
5) Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
6) Zavést systém volnočasového vzdělávání a doškolování občanů
Poznámka : Body 1) až 6) Vypustit z důvodů duplicity

B) V PROCESU PLNĚNÍ:
1) Realizace vodovodní přípojky pro místní část Hnanice, Borek
2) Odstranit ekologickou zátěž vodního zdroje Bohuslav a řešit systém
dostatečného zásobování vodou jednotlivých osad obce
3) Zlepšit dopravní obslužnost chodců v obci a mezi osadami obce
4) Proces revitalizace a ochrany krajiny a životního prostředí
5) Rozvoj a budování zón pro volný čas (hřiště, parky, atd.)
6) Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
7) Zefektivnit spolupráci se základní a mateřskou školou
Poznámka : Body č.1) až č. 7) vypustit z důvodů duplicity

C) NESPLNĚNO:
1) Podpora využití brownfieldů
2) Vytvořit síť záchytných parkovišť
3) Vytvořit plán na zlepšení kvality ovzduší s akcentem na eliminaci znečištění
lokálními znečišťovateli (řeší právní norma)
4) Zavedení systému obecní policie
5) Zřízení senior taxi pro zlepšení dostupnosti lékařské péče a sociálních služeb

6) Zajistit rozvoj podnikání na území obce
7) Zpracovat legislativní plán obce
8) Zpracovat koncepci základní školy a mateřské školy
Poznámka : Body č.1) až č. 8) vypustit z důvodů duplicity
Rozpracování do konkrétních akcí
1) Vodovod
1)
2)
3)
4)

přípojka Rokytnice – Hnanice - Borek
rekonstrukce části řádu v Krčkovicích
rekonstrukce části řádu Doubravice za školou
řešení vodního zdroje v Bohuslavi

v procesu plnění
splněno
nesplněno
v procesu plnění

2) Kanalizace – v celé obci
1) řešení systému odpadních vod, ČOV

nesplněno

3) Místní komunikace
1) Rekonstrukce místní komunikace Hnanice
2) Rekonstrukce místní komunikace Žantov I.etapa
3) Rekonstrukce místní komunikace Žantov II.etapa

splněno
splněno
v procesu plnění

4) Chodníky
1) Vybudování chodníku od železniční zastávky k Panence
2) Chodník nebo cyklostezka Radvánovice – Hnanice
3) Chodník nebo cyklostezka Hnanice – Borek

v procesu plnění
v procesu plnění
v procesu plnění

5) Plynofikace
1) Základní škola a mateřská škola Doubravice
2) Obecní úřad (Řezníčkova vila)

v procesu plnění
nesplněno

6) Parkoviště
1) Centrální parkoviště (u hřbitova, spálený dub)
2) Záchytné parkoviště Doubravice
Poznámka : Body 1) a 2 ) vypustit z důvodu duplicity

7) Obecní úřad
1) Rekonstrukce brány a branky
2) Srovnání sloupů a podezdívky
3) Rekonstrukce budovy

Vypustit
Vypustit

splněno
splněno
Vypustit

4) Plynofikace budovy
5) Rekonstrukce zahrady OU, vybudování altánku,

nesplněno
v procesu plnění

Poznámka : Vypustit bod 3) z důvodu finančích a jiných priorit

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8) Škola
Rekonstrukce podlahy, prvky hygieny
Rekonstrukce venkovních hracích prvků
Rekonstrukce střešních oken, družina
Plynofikace
Vybudování nového parkoviště naproti škole
Vybudování nové třídy v prostorách podkroví
Rozšíření družiny v podkroví školy
Vybudování bočního vchodu
Rozšíření prostor pro šatnu

splněno
splněno
splněno
Vypustit
Vypustit
Vypustit
Vypustit
Vypustit
Vypustit

Poznámka :
Body pod č.5 až 9 vypustit z důvodů nekonstruktívního přístupu manželů Svobodových
ve věci narovnání vlastnických vztahů,
Bod č. 4 ) vypustit z důvodu duplicity
9) Kulturní středisko
1) Ze současné prodejny vybudovat společenské středisko a vývařovnu pro seniory
Vypustit
Poznámka: Vypustit body 1) z důvodu řešení dalších priorit a finanční náročnosti
10) Osvětlení
1) Rekonstrukce osvětlení a přechod na LED (178 svítidel)
2) Rozšíření sítě osvětlení o další místa v obci

Vypustit
Vypustit

Poznámka: Vypustit body 1) a 2) z důvodu řešení dalších priorit a finanční náročnosti

11)

Odpady

1) Instalace kontejnerů na bioodpad
2) Zakoupení multikáry, vybudování centrálního hnojiště
3) vybudování klecí (ohraničeného prostoru)

splněno
nesplněno
splněno

poznámka: upravit bod 2) existence řešení vlastními kompostéry + nákup drtičky větví

III) Rozvojový strategický dokument obce Hrubá Skála na období 2015 -2024
A) Ekonomický rozvoj a kvalita života
1) vodovodní přípojka Hnanice, Borek
2) zateplení školy
3) plynofikace školy
4) opravy interiéru a exteriéru školy
5) rekonstrukce budovy místní prodejny potravin

v procesu plnění
Vypustit
v procesu plnění
splněno
splněno

Poznámka :
Bod č. 2 vytustit z důvodů nekonstruktívního přístupu manželů Svobodových ve věci
narovnání vlastnických vztahů
B) Dopravní infrastruktura
1) oprava místních komunikací, jejich inventura a pasportizace
2) vybudování chodníku v části obce Doubravice
3) vybudování cyklostezky Radvanovice, Hnanice, Borek
4) vytvoření sítě záchytných parkovišť
Poznámka : Body č. 2) a 3) vypustit z důvodu duplicity

splněno
Vypustit
Vypustit
nesplněno

C) Životní prostředí
1) odstranění ekologické zátěže vodního zdroje Bohuslav
2) vybudování kanalizace v osadách
3) revitalizace zahrady u Řezníčkovy vily
4) zdokumentování svahových nestabilit a jejich sanace
Poznámka : Bod 1) až 3) vypustit z důvodu duplicity

Vypustit
Vypustit
Vypustit
v procesu plnění

Rozvoj cestovního ruchu a propagace
1) zpřístupnění a oprava Řezníčkovy vily a její využítí
2) navázání a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery
3) propagace obce a vybudování nových turistických tras a cílů

v procesu plnění
splněno
v procesu plnění

Rekapitulace přijatých úkolů a jejich plnění
Celkem stanovených úkolů ve třech koncepčních dokumentech po odstranění duplicity je
62.
Celkem splněných úkolů je 34
Celkem úkolů v procesu plnění je 20
Celkem úkolů nesplněných je 8
Návrh na nově uložené úkoly jsou 4

A) S L N Ě N É Ú K O L Y
1) zavést transparentní systém řízení obce, zadávání veřejných zakázek a výběrových
řízení
2) zavést systém zveřejňování uzavřených smluv
3) zavést systém (help desk) pro občany, řešení podnětů, připomínek a dotazů
s garantovanou lhůtou odpovědí
4) zavést princip autentičnosti monitorování (audionahrávka + přepis) průběhu
zasedání zastupitelstva, včetně jmenovitého hlasování zastupitelů
5) konstituce fakultativních výborů jako pilíř zapojení zastupitelů a občanů do práce
pro rozvoj obce
6) Zajistit činnost fakultativních výborů
7) Zajistit proces přípravy, projednání a schválení změny územního plánu obce
8) Vytvořit systém placení poplatků
9) Vytvořit systém odpadového hospodářství
10) Zkvalitnit spolupráci s Mikroregionem Český ráj, významné posílení pozice obce
11) Zavést systém péče o obecní majetek. Provedení pasportizace a sledování majetku
prostřednictvím efektivního SW
12) Provést právní audit všech uzavřených smluv, zveřejnit a zjištěné závady odstranit
13) Zefektivnit prezentaci obce, vydávání Hruboskalského občasníku (Informace o dění
v obci)
14) Zajistit podporu stávajících spolků a sdružení
15) Odstranit nelogické diferenciace ceny vody v jednotlivých osadách obce
16) Zefektivnit výkon správy v oblasti vodovodu
17) Realizovat opravy místních komunikací a cest
18) Provést pasportizaci komunikací včetně jejich právní kvalifikace dle norem
19) Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
20) Zavést systém volnočasového vzdělávání a doškolování občanů
21) rekonstrukce části řádu v Krčkovicích
22) Rekonstrukce místní komunikace Hnanice
23) Rekonstrukce místní komunikace Žantov I.etapa
24) Rekonstrukce brány a branky
25) Srovnání sloupů a podezdívky
26) Rekonstrukce podlahy, prvky hygieny
27) Rekonstrukce venkovních hracích prvků
28) Rekonstrukce střešních oken, družina
29) Instalace kontejnerů na bioodpad
30) vybudování klecí (ohraničeného prostoru)
31) opravy interiéru a exteriéru školy
32) rekonstrukce budovy místní prodejny potravin
33) oprava místních komunikací, jejich inventura a pasportizace
34) navázání a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery

B. Ú K O L Y V P R O C E S U P L N Ě N Í
1) Očistit právně obecní majetek o neoprávněné zásahy třetích osob
2) Posílit právní postavení obce formou zřízení služebností a věcných břemen, trasa
vodovodního řadu
3) Realizace vodovodní přípojky pro místní část Hnanice, Borek
4) Odstranit ekologickou zátěž vodního zdroje Bohuslav a řešit systém dostatečného
zásobování vodou jednotlivých osad obce
5) Zlepšit dopravní obslužnost chodců v obci a mezi osadami obce
6) Proces revitalizace a ochrany krajiny a životního prostředí
7) Rozvoj a budování zón pro volný čas (hřiště, parky, atd.)
8) Rozvinout spolupráci se zaměstnavateli v katastru obce
9) Zefektivnit spolupráci se školou
10) přípojka Rokytnice – Hnanice – Borek
11) řešení vodního zdroje v Bohuslavi
12) Rekonstrukce místní komunikace Žantov II.etapa
13) Vybudování chodníku od železniční zastávky k Panence
14) Chodník nebo cyklostezka Radvánovice – Hnanice
15) Chodník nebo cyklostezka Hnanice – Borek
16) Plynofikace Základní škola a mateřská škola Doubravice
17) Rekonstrukce zahrady, vybudování altánku v zahradě OÚ
18) zdokumentování svahových nestabilit a jejich sanace
19) zpřístupnění a oprava Řezníčkovy vily a její využítí
20) propagace obce a vybudování nových turistických tras a cílů

C. Ú K O L Y NE S P L N Ě N É
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vytvořit podmínky pro vznik nových spolků a zájmových sdružení
Vytvořit síť záchytných parkovišť
Zajistit rozvoj podnikání na území obce
Zpracovat koncepci základní školy a mateřské školy
rekonstrukce části řádu Doubravice za školou
řešení systému odpadních vod, ČOV
Obecní úřad (Řezníčkova vila), plynofikace
Zakoupení univerzální techniky pro zahradu, odvoz odpadů, pluhování, atd.

D. N O V É K O N C E P Č N Í Ú K O L Y
1) Zajistit variantní návrhy řešení BIO odpadu (centrální kompostování, kompostéry do
domácností, případně jinak) + využití dotačních titulů
2) Zajistit návrhy od alternativních dodavatelů v oblasti vodohospodářské správy a
provozu vodohospodářského zařízení obce s cílem efektivity pro obec
3) Zpracovat návrh systému placení odpadů, aby byla zajištěna motivace občanů na
třídění odpadů. Současně zamezit ztrátovosti.
4) Definovat vhodné lokality pro systém ČOV, případně kořenových čističek. Připravit
průzkum zájmu o tento systém mezi občany vytypovaných lokalit.

