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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 Komárov 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
Komárov 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 Komárov, jejíž rozpočet je sestavován
v souladu s rozpočtovými pravidly. Přestože obecní příjmy v posledních letech mírně
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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 Komárov 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.
V roce 2018 byl vytvořen Program rozvoje obce Komárov 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 Komárov 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

Tab. 1: Aktivity k realizaci v letech 2021–2023
Název aktivity
Společná stezka
pro chodce a
cyklisty
Komárov Mladějovice

Důležitost

vysoká

Termín
y

2021

Odpovědnost

Zastupitelstvo
obce

Náklady (v Kč)

2 130 000

Zdroje
financování

Stupeň
připravenosti

Obec +
MAS/IROP

Získaná
dotace a
podepsaná
smlouva se
zhotovitelem

Cílem je zajistit bezpečnost pro občany nejen z Komárova, ale i z Řídeče. Délka 340 m, povrch zámková dlažba
Komunální
technika

vysoká

2021

Zastupitelstvo
obce

500 000

obec

Záměr,
probíhá
průzkum trhu

obec +
MAS/IROP/P
OV/SFDI

PD

Jedná se o zakoupení potřebné techniky na zimní a letní údržbu obce
Chodníky a
přechod v obci
Komárov II. část

vysoká

2022–
2023

Zastupitelstvo
obce

5 600 000

Projekt řeší stavbu chodníku středem obce, od začátku navržené stezky (kaplička), vč. řešení přechodu a
křižovatkového prostoru křížení III/4451 a III/44421 vč. vyřešení BUS zastávky a obratiště a dále pak přechodu /
místa pro přecházení přes silnici III / 4451 vč. případného nasvětlení přechodu. Dále pak chodník podél sil. III /
4451 směr Šternberk. Celková délka je cca 500 m. Včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.
Krajinná zeleň
Komárov u
Mladějovic

vysoká

2021

Zastupitelstvo
obce

8 200 000

obec + OPŽP

PD

Jedná se o nové aleje, remízky, zalesněné biokoridory, travní porosty apod. Účelem je obnova prvků krajinné
zeleně. Cílem projektu je zvýšení ekologické, estetické i rekreační funkce místa.
Úprava
veřejného
prostranství

Střední

2020
–
2021

Zastupitelstvo
obce

200 000

Obec + MAS
Šternbersko

Probíhá
realizace
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Cílem je navržení příjemného prostoru pro občany k trávení volného času v návaznosti na nové chodníky.
Zároveň byl kladen důraz na sjednocení celého prostoru
Oprava
dětského a
sportovního
hřiště

Střední

2022–
2023

Zastupitelstvo
obce

1 000 000

obec +
dotace

PD
(zatím
odloženo)

Komentář: Směna pozemků již vyřešena. Areál celého hřiště je potřeba řešit komplexně. Záměr je nechat
zpracovat PD (zázemí WC, občerstvení-bufet, dětské hřiště, workout hřiště, přístřešek pro kapelu aj.). Není
prioritou, v současné době se zde konají 2 akce ročně.
Vytvoření podmínek pro
zavedení systému svozu
odpadů door-to-door
v obci Komárov

Vysoká

2019–
2022

Mikroregion
Šternbersko

26 500 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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