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1. POSTUP ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE
ROZVOJE MĚSTA BOROHRÁDEK 2018-2028

1.1

Zpracování Strategie rozvoje města Borohrádek 2018 - 2028

Tato Strategie rozvoje (dále též SR) města Borohrádek byla zpracována v období leden až
srpen 2018 ve dvou fázích.
V I. fázi proběhlo zpracování výstupu z dotazníkového šetření mezi obyvateli města (šetření
probíhalo v březnu 2018). Výstup z dotazníkového šetření byl postoupen zastupitelům města,
kteří v rámci jednání a pracovních skupin navrhli základní vizi města Borohrádek, zpracovali
aktuální SWOT analýzu a dále se zabývali definováním prioritních oblastí a revizí dlouhodobých
cílů, které zatím v rozvoji města nebyly naplněny. Při této revizi se přítomní zastupitelé drželi
předchozí rozvojové strategie města v letech 2007 - 2013.
Ve II. fázi proběhlo zpracování konečného návrhu strategie

rozvoje pro projednání

zastupitelstvem města Borohrádek.

1.2

Struktura strategie rozvoje

Strategie rozvoje sestává z části popisné a z části návrhové.
Popisná část (kapitoly 1 Postup zpracování strategie Rozvoje města, 2 Charakteristika města
Borohrádek) obsahuje informace o tom, jaké jsou vstupy pro vytvoření návrhů jednotlivých částí
SR (vize, priority, cíle, opatření), a dále popisuje způsob vytvoření SR.
Návrhová část (kapitoly 3 Vize rozvoj, 4 Prioritní oblasti rozvoje a 5 Závěr) obsahuje návrh
obecné vize směřování dalšího rozvoje města Borohrádek, vymezení hlavních – prioritních –
oblastí dalšího rozvoje města a následně definování konkrétních rozvojových cílů v jednotlivých
prioritních oblastech. K jednotlivým cílům jsou dále stanovena opatření k jejich dosažení.
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1.3

Použitá metodika

Tvorba strategie rozvoje se opírá o metodiku: PŮČEK, M., KOPPITZ, D., Strategické
plánování a řízení pro obce, města a regiony. Dále byl použit původní plán zpracovaný v letech
2007 - 2013. Struktura SR je koncipována tak, aby byla pro zastupitele i obyvatele logika
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uspořádání plánu stručná a vypovídající, aby se v ní dokázali rychle orientovat.
V návrhové části SR se pracuje s následujícími hlavní pojmy:
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Vize rozvoje města - jedná se o krátký text, který popisuje budoucí směřování rozvoje
města; vize se dále rozpadá do prioritních oblastí rozvoje a konkrétních cílů rozvoje.



Prioritní oblast rozvoje – plán budoucího rozvoje města je rozčleněn do konkrétních
rozvojových oblastí, které upřesňují vizi rozvoje; tyto oblasti rozvoje obsahují své
konkrétní cíle rozvoje.



Cíl rozvoje – jedná se o konkrétní návrh cíle, kterého by mělo být v budoucnosti v rámci
rozvoje města dosaženo; dosažení cíle je realizováno vybraným opatřením.



Opatření k dosažení cíle rozvoje – každého rozvojového cíle v konkrétní prioritní oblasti
může být dosaženo realizací vybraného opatření; cíle lze obvykle dosáhnout různými
způsoby – realizací různých druhů opatření (např. zklidnění dopravy lze dosáhnout
instalací radaru, montáží zpomalovacího prahu nebo zvýšeným dohledem orgány kontroly
apod.).

Vzájemný vztah výše uvedených termínů je ilustrován na níže uvedeném schématickém
zobrazení hierarchie.
Vize
rozvoje obce

Prioritní oblast
rozvoje 1

Prioritní oblast
rozvoje 2

...

Cíl
číslo 1.1

Jedno nebo více opatření
ke splnění cíle

Cíl
číslo 1.2

Jedno nebo více opatření
ke splnění cíle

...

...
Cíl
číslo 1.m

Jedno nebo více opatření
ke splnění cíle

Obr. č. 1: Schématické znázornění vztahu „vize-oblast rozvoje-cíl-opatření“
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1.3.1 Metodika pro popis cílů rozvoje
Všechny rozvojové cíle, kterou jsou v další části této strategie rozvoje stanoveny, jsou popsány
jednotným způsobem. Metodika, která byla zvolena, cíle stanovuje tak, aby byla zohledněna
obecně přijímaná metodika S.M.A.R.T. v oblasti projektového řízení.
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Metodika S.M.A.R.T. stanovuje pro popis cílů následující požadavky:


Cíle musí být specifické (Specific) – tzn., že musí být co nejlépe popsány, aby bylo
STRANA 6

z popisu patrné, čeho se přesně má dosáhnout.


Cíle musí být měřitelné (Measurable) – tzn., že musí být ověřitelné, zda byl cíl
prokazatelně splněn (případně nakolik).



Cíle musí být dosažitelné (Achievable, též Attainable) – tzn., že musí být stanoveny tak,
aby byly podřízeny potřebám v tomto případě obce (resp. jeho občanů); někdy se také
v českých verzích této metodiky hovoří o atraktivních cílech, tedy cílech, které nejsou ani
příliš lehké ani příliš těžké a jsou pro danou potřebu přiměřené (slovo „atraktivní“ svou
sémantikou v českém jazyce lépe vystihuje doslovný překlad, kterým je slovo
„dosažitelný“).



Cíle musí být realistické (Realistic) – tzn., že musí být stanoveny tak, aby jejich splnění
(dosažení) bylo možné.



Cíle musí být termínované (Time-bound) – tzn., že musí mít přiřazeny konkrétní termín(y)
splnění cílů (v SPR řešeno rozpadem v akčním plánu).

Pro popis cílů rozvoje je použita v další části strategického plánu rozvoje následující tabulka:

Číslo cíle
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Slovní identifikace cíle

nízký-střední-vysoký
Id

Popis

Identifikovaná
opatření

Související cíle

6

Finanční
náročnost
nízkástřednívysoká
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2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA BOROHRÁDEK
2.1

Identifikační údaje

Identifikační údaje
Husova 240
Adresa
517 24 Borohrádek
IČ
00274739
Starosta
Mgr. Martin Moravec
Základní údaje
Počet obyvatel k 01. 01. 2018
2078
Pošta
Ano
Škola
Ano (2)
Mateřská škola
Ano
SDH
Ano
Zdravotní středisko
Ano
Obecní policie
Ne
Plynofikace
Ano
Veřejný vodovod
Ano
Kanalizace a ČOV
Ano (část Šachov ne)

2.2

Základní charakteristika města Borohrádek

2.2.1 Umístění města, územní podmínky a charakteristika města
Město Borohrádek se nachází v Královéhradeckém kraji (NUTS 3)

a spadá do okresu

Rychnov nad Kněžnou (NUTS 4). Pověřená obec Týniště nad Orlicí, obec s rozšířenou
působností Kostelec nad Orlicí. Rozloha katastru města Borohrádek činí 1399 ha, z toho je 502
ha zemědělské půdy, 573 ha lesní půdy, vodní plocha činí 43 ha a zastavěné území má plochu
29 ha. Město Borohrádek se dělí na 2 části – Borohrádek a Šachov. Statut města získal
Borohrádek 1. května 1971. Historie znaku se datuje přibližně do 15. století.
Městem Borohrádek prochází komunikace I. třídy č. 36, která je pomyslnou spojnicí komunikací
I./35 mezi Holicemi a Česticemi, kterými prochází komunikace I./11. V případě realizace stavby
rychlostní komunikace D35 bude v budoucnu možné napojení na plánovanou dálnici D11.
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Architektonickými dominantami města je rokokové plastika sousoší P. Marie na náměstí a
kostel sv. Michaela Archanděla, v místní části Šachov se jedná o kostel Nejsvětější trojice.
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Dalšími historickými budovami je empírový zámek z roku 1920 v centru města, nyní využíván
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jako domov důchodců, historická dřevěná zvonice na hřbitově a fara proti kostelu v ulici T.G.
Masaryka.
Přírodní koupaliště Splav a sportovní rybník Zámlýní poskytují v horkých dnech příjemné
osvěžení. Protékající řeka poskytuje bohaté vyžití rybářům, v odákům i znalcům přírody. Město
svou polohou vybízí k uklidňujícím procházkám v přilehlých borových či smíšených lesích. Část
značených turistických tras, včetně navazujících cyklostezek je vedena právě těmito lesy. Nově
vybudovaná cyklostezka do Velin určená pro cyklisty a in-line bruslaře propojuje Borohrádek s
oblastí Pardubicka.
Vzdělávání místních i přespolních dětí zajišťují tři školy. Jedná se o mateřskou školu a základní
školu T.G. Masaryka, jejíchž zřizovatelem je město Borohrádek, a o církevní zák ladní školu,
jejímž zřizovatelem je královéhradecké biskupství. Základní škola T.G.Masaryka byla v roce
2012 oceněna titulem fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové, což svědčí o kvalitě její
práce. Škola je rovněž výjimečná v rozsahu spolupráce se školami z různých zemí, což považuje
pro děti za nejlepší způsob seznámení se s cizími jazyky. Od roku 2010 působí na škole
redakční tým Školní televize, který díky grantové podpoře na potřebné vybavení, tvoří reportáže
ze života školy a města, spolupracuje s Českou televizí a účastní se mezinárodního projektu.
Ve městě je činný sbor dobrovolných hasičů a jednotka dobrovolných hasičů, která disponuje
moderní technikou. Každoročně pořádají „Pálení čarodějnic“, spolupořádají dětský den,
silvestrovský ohňostroj. O sportovní vyžití se stará TJ Lokomotiva Borohrádek se šesti oddíly
kopané, TJ Sokol Borohrádek, kde se soustřeďuje činnost zápasu řeckořímského a rekreačního
hraní volejbalu, nohejbalu, líného tenisu a florbalu. Dále zde působí Asociace Sport pro vše chny
– zaměřená na téměř všechny věkové kategorie obyvatel. Je možnost si zahrát míčové hry,
věnovat se zdravotnímu tělocviku, aerobiku, kondiční józe nebo cvičení s dětmi. U základní
školy je k dispozici veřejně přístupné hřiště. V posledních letech repre zentuje město i hokejový
klub HC Borohrádek. V roce 2014 bylo otevřeno víceúčelové sportovní hřiště, kde je možnost
pronájmu hřiště na volejbal, tenis a beach volejbal.
Místní průmysl tvoří základnu pracovních příležitostí pro občany města a blízkého okolí . Je
převážně zaměřen na zpracování dřeva a kožedělnou výrobu. Většina firem nabízí kvalitní
finální výrobky – koženou galanterii, palubky, nábytek, okna a dveře, ale i dodávky montovaných
nízkoenergetických dřevěných rodinných domů. Nedaleké ekofarmy produkují výrobky
ekologického zemědělství, jméno Borohrádku propaguje v blízkém i dalekém okolí, ale i ve
světě, místní pražírna kávy.
Významnými spolky působícími ve městě je Myslivecké sdružení Orlice – místní organizace,
Český rybářský svaz – místní sdružení a místní organizace rybářů.
Život občanů města obohacují svými aktivitami a podněty, za podpory města, různé zájmové
spolky a organizace. Obdivuhodná je činnost místního Klubu důchodců, který organizuje
poznávací zájezdy, cyklistické vyjížďky, taneční odpoledne, burzy, pomáhá s humanitárními
sbírkami, účastní se sportovních her seniorů.
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Pravidelně město pořádá divadelní představení, koncerty, taneční zábavy a plesy. Svoji tradici si
získalo každoroční Májové odpoledne, které je spojeno s oslavou Dětského dne, jehož program
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obohacují známí herci a zpěváci. Součástí společenských aktivit je setkání Šachováků nebo
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hudební festival Borohrátky. V posledních 3 letech se v Borohrádku pořádají velmi úspěšné
sportovní hry seniorů.
Katastrální území Borohrádku patří z hlediska životního prostředí k nejkvalitnějším plochám v
bezprostřední blízkosti Hradce Králové. Borohrádek je plnohodnotným sídlem, které chce
zajišťovat funkce bydlení, občanskou vybavenost, podnikání a výrobu.
2.2.2 Obyvatelstvo
V současnosti je z následujícího grafu vidět lehce negativní trend v posledních cca 18 letech v
ukazatelích počtu obyvatel Borohrádku.

Obr. č. 2: Vývoj počtu obyvatel města Borohrádek k 1.1. za roky 1971 - 2017 (zdroj ČSÚ, www.czso.cz)
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Obr. Č. 3: Věková struktura obyvatel Města Borohrádek k 31.12. (zdroj ČSÚ, www.czso.cz)
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2.3

SWOT analýza města

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda
používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím

2
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principem je jednoduchá, ale výstižná objektivní charakteristika současných vnitřních silných a
slabých stránek zkoumaného objektu (zde města) a možných vnějších budoucích příležitostí a
ohrožení jeho rozvoje.

STRANA 11

Výsledky analýzy, shrnuté do závěrečné SWOT analýzy, jsou využity pro upřesnění kritických
oblastí jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie města.

Vnitřní vlivy

Vnější vlivy

Pozitiva

Negativa

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

 ekonomika města –
neexistence dluhů
 vlastnictví lesa
 aktivní jádro v zastupitelstvu
 MŠ + ZŠ, CZŠ – díky tomu
nastartování kontaktů mezi
lidmi
 místo k setkávání – kulturní a
sportovní akce
 dobré podmínky pro
(cyklo)turistiku, vodáctví
 práce městského úřadu

 pasivita velké části obyvatel
 povrchy místních komunikací
a chodníků
 dlouhodobé snižování počtu
obyvatel (migračně i
přirozeně)
 nedostatečná infrastruktura
pro cestovní ruch, ubytování,
restaurace, cyklostezky

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

 případná možnost si půjčit
finanční prostředky
 výborné životní prostředí
 využití ZŠ, CZŠ a MŠ,
kulturních a sportovních akcí
pro rozvoj vzájemných
kontaktů mezi lidmi
 obchvat

 hustá doprava – průjezd
městem
 dvojkolejná železnice –
zvýšená viaduktu – zvýšení
těžké dopravy
 nerealizování obchvatu
 vylidňování
 zvyšující se nároky na
sociální služby v souvislosti
na stárnutí obyvatel

11

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA BOROHRÁDEK 2018-2028

3
VIZE ROZVOJE
MĚSTA BOROHRÁDEK

STRANA 12

3. VIZE ROZVOJE MĚSTA BOROHRÁDEK

Další rozvoj města je pro účely tohoto plánu rozvoje stanoven pomocí následující vize roz voje
(vize zobrazuje budoucí stav):
g
Město Borohrádek je klidné město k životu v blízkosti přírody. Počet obyvatel se pohybuje
v rozmezí 2000 – 2300 osob. Borohrádek svou infrastrukturou nabízí dobré podmínky pro
kulturní, sportovní a společenské vyžití a podporuje zájem občanů o rozvoj města i spolkovou
činnost. Město Borohrádek má dokončenu veškerou základní technickou infrastrukturu –
zejména inženýrské sítě a dobrý stav místních komunikací. Ve městě funguje mateřská a
základní škola, zdravotní středisko a jsou zde dostupné obchody a služby běžné potřeby. Díky
dobrému spojení pomocí veřejné dopravy na blízká velká města jsou všem občanům města
dostupné další služby, které z povahy věci není možné poskytovat přímo ve městě.

Výše uvedená vize rozvoje je vstupní podmínkou pro další stanovení cílů resp. prioritních oblastí
rozvoje. Vize vychází z původního strategického plánu a zohledňuje názory občanů a zástupců
města Borohrádek. Cílem je budování základní infrastruktury, udržení, obnova i případný rozvoj
životního stylu obyvatel a pozdvihnutí architektonického a urbanistického charakteru sídla.
Dalším cílem je přispět k vzájemné soudržnosti občanů a k jejich spolupráci a účasti na věcech,
které jsou součástí života v ve městě. Obyvatelé svou přímou účastí mají možnost zasahovat do
života

města,

což

vede

k

odpovědnosti

12

za

rozvoj

společného

místa

k životu.

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA BOROHRÁDEK 2018-2028

4
PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

STRANA 13

4. PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE

4.1

Identifikované prioritní oblasti

Po studiu podkladů – dotazníků občanů, z jednání se zastupiteli a starostou města Borohrádek
byly vymezeny pro další rozvoj města Borohrádek následující prioritní oblasti.

Vize rozvoje města
BOROHRÁDEK

PRIORITA 1

PRIORITA 2

PRIORITA 3

Technická
infrastruktura, služby

Přírodní bohatství

Sport, kultura,
volný čas

1.

Prioritní oblast rozvoje č. 1 = Technická infrastruktura dotýkající se obce (průběžná komunikace,
obslužnost obce) a její udržení, rozvoj infrastruktury pro potřeby občanů obce (odpady a
nakládání s nimi – podpora založení sběrného dvora, obchod se základními potravinami,
sociální služby, aj.)

2.

Prioritní oblast rozvoje č. 2 = Udržení přírodního bohatství – podpora přirozené krajiny a
venkovské zástavby

3.

Prioritní oblast rozvoje č. 3 = Sport, kultura, volný čas pro obyvatele obce – zázemí pro akce,
aktivity

Obr. č. 4: Přehled prioritních oblastí rozvoje
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Pro tři výše uvedené oblasti rozvoje byly stanoveny konkrétní rozvojové cíle. Tyto jsou popsány
v následujících kapitolách.
Vysvětlení ke stanovení stupně důležitosti a stupně finanční náročnosti:

4
PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Stupně důležitosti
nízký
střední
vysoký

Tento stupeň důležitosti určuje, že daný cíl by měl být realizován s nejnižší prioritou.
Identifikovaná opatření ke splnění těchto cílů jsou obvykle zařazena do tzv.
„zásobníku projektů“.
Střední stupeň důležitosti stanoví, že daný cíl by měl být splněn ve střednědobém
časovém horizontu.
Vysoký stupeň důležitosti stanoví prioritní řešení daného cíle, měl by se r ealizovat
v co nejkratší době.

Stupně finanční náročnosti
nízká
střední
vysoká

Nízký stupeň je definován finanční náročností do 250.000 Kč
Střední stupeň je definován finanční náročností mezi 250.000 – 1.000.000 Kč
Vysoký stupeň finanční náročnosti je určen investicí nad 1.000.000 Kč

14
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4.2

Prioritní oblast rozvoje č. 1 – Technická infrastruktura, služby

4
PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Závěry z analytické části zpracování SR byly zahrnuty do následujících cílů.
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4.2.1 Identifikované cíle

Prioritní
oblast č. 1:
Technická
infrastruktura,
služby

Cíl 1-1: Oprava komunikací a chodníků
Cíl 1-2: Příprava území pro výstavbu
Cíl 1-3: Kanalizace Šachov
Cíl 1-4: Revitalizace bývalého areálu ŽPSV
Cíl 1-5: Oprava autobusové zastávky včetně nástupiště a příprava území
pro přesun za nádraží ČD
Cíl 1-6: Obnova osvětlení
Cíl 1-7: Parkovací plochy
Cíl 1-8: Sociální byty
Cíl 1-9: Studie proveditelnosti - prozkoumat možnosti položení optické sítě
v obci

4.2.2 Definice cíle číslo 1-1

Cíl 1-1
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Oprava komunikací a chodníků
V současné době jsou ve městě různě porušené komunikace a
chodníky, které je třeba vymezit, zpevnit, včetně podkladního lože a
opravit povrch.
Opravené a zpevněné komunikace ve městě
Vysoký
Id
1

Identifikovaná
opatření

2

3

Popis
Zpracování projektové dokumentace stavby popř.
jejích částí k opravě komunikací v ul. viz. níže
Oprava povrchu komunikace a chodníků včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace, nové veřejné osvětlení ul.
Nerudova, bude navazovat na přeložku NN
Oprava povrchu komunikace a chodníků včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Partyzána Petra a Jirouškova,
nové veřejné osvětlení, bude navazovat na přeložku
NN

15

Finanční
náročnost
vysoká

vysoká

vysoká
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4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

Oprava povrchu (komunikace – Královéhradecký
kraj)chodníků včetně podkladního lože ul. T.G.
Masaryka, nové veřejné osvětlení, bude navazovat
na přeložku NN a rekonstrukci silnice
Výměna kanalizace, vodovodu (oprava povrchu
komunikace – Královéhradecký kraj) a oprava
chodníků včetně podkladního lože, vymezení
rabátek vč. zeleně ul. Jiráskova, nové veřejné
osvětlení - bude navazovat na přeložku NN a
rekonstrukci silnice
Oprava povrchu komunikace, chodníků včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Švermova, nové veřejné
osvětlení, bude navazovat na přeložku NN
Oprava povrchu komunikace a chodníku, včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení,
prodloužení VO -místní komunikace ul. Tyršova
Výměna kanalizace, vodovodu, oprava povrchu
komunikace včetně podkladního lože, vymezení
základního vedení místní komunikace ul. Jiřího
z Poděbrad (místní komunikace)
Oprava povrchu chodníku včetně podkladního lože,
část nového chodníku v ul. Nádražní
Chodník (včetně nového podkladního lože) a
veřejné osvětlení podél silnice II/305 v ulici Jiřího z
Poděbrad
Chodník (včetně nového podkladního lože) v ulici Za
mostem
Oprava povrchu komunikace včetně podkladního
lože, nový chodník, VO, vymezení základního
vedení místní komunikace ul. Jirouškova
Oprava povrchu komunikace včetně podkladního
lože, nový chodník, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Dvořákova
Oprava povrchu komunikace a chodníku, včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Čechova, nové veř. osvětlení
Oprava povrchu komunikace místní komunikace ul.
Bělidlo
Oprava chodníků, včetně podkladného lože a
rabátek podél I/36 v ulici 5. května, Jiřího
z Poděbrad a Rudé armády
Oprava povrchu komunikace včetně podkladního
lože, vymezení základního vedení místní
komunikace v místní obci Šachov
Oprava povrchu komunikace a chodníku, včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Boženy Němcové, nové veř.
osvětlení
Oprava povrchu komunikace a chodníků včetně
podkladního lože, vymezení základního vedení
místní komunikace ul. Smetanova, Družstevní,
Fučíkova, Čapkova, Purkyňova, Opletalova, Jana
Žižky, Kaplanova, Jiřího z Poděbrad, Kout

16
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vysoká

vysoká

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

vysoká
střední
vysoká
vysoká

vysoká

vysoká
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20
21
Potenciální
poskytovatel
dotace

Oprava komunikace Bezejmenná, Husova, u
základní školy T. G. Masaryka, za hřbitovem v
Borohrádku
Oprava cestních sítí na hřbitově v Borohrádku a
Šachově

vysoká
střední

Královéhradecký kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
ROP NUTS II. SV – Regionální operační program
Vlastní zdroje, další dotační zdroje

Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Identifikovaná
opatření

Potenciální
poskytovatel
dotace

Příprava území pro výstavbu
Příprava území „Pod pilou“ pro výstavbu
Území připravené pro výstavbu
Vysoký
Finanční
náročnost

Id

Identifikovaná opatření

1

Příprava projektu

střední

2

Příprava území pro výstavbu

vysoká

Královéhradecký kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
ROP NUTS II. SV – Regionální operační program
Vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.2.4 Definice cíle číslo 1-3

Cíl 1-3

Kanalizace Šachov

Popis

V současné době jsou v místní části Šachov odpadní vody řešeny
individuálně septiky a bezodtokovými jímkami.

Kontrolní
metriky

Vybudování splaškové kanalizace (předčištěné) a dešťové. Dočišťovací
nádrže, zaústění do Tiché Orlice.

Stupeň
důležitosti

Vysoký

Identifikovaná
opatření

Potenciální
poskytovatel
dotace

Id

Popis

1
Příprava projektové dokumentace.
2
Vybudování kanalizace včetně čištění.
Královéhradecký kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
ROP NUTS II. SV – Regionální operační program
Vlastní zdroje, DSO, další dotační zdroje
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4.2.3 Definice cíle číslo 1-2

Cíl 1-2

4

Finanční
náročnost
střední
vysoká
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4.2.5 Definice cíle číslo 1-4

Cíl 1-4

4

Revitalizace bývalého areálu ŽPSV

Popis

Celková revitalizace prostor ŽPSV - podmíněna změnou územního plánu

Kontrolní
metriky

Postupná demolice objektů využívající poznatky „Analýzy“
revitalizace (po statickém posouzení) administrativní budovy na
správní budovu (městský úřad, knihovna, obřadní síň, klub
důchodců, pečovatelská služba, mateřské centrum, případně pošta,
byty pro mladé)
Revitalizace břehů Velinského potoka
Vybudování parku, sportoviště pro veřejnost a školu
Vymezení ploch pro dům s pečovatelskou službou, bydlení pro
seniory, bydlení

Stupeň
důležitosti

Vysoký

Identifikovaná
opatření

Potenciální
poskytovatel
dotace

Id

Popis

1
Příprava projektové dokumentace
2
Příprava území
Královéhradecký kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
ROP NUTS II. SV – Regionální operační program
Vlastní zdroje, další dotační zdroje

Obr. č. 5: Areál ŽPSV
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náročnost
střední
vysoká
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4.2.6 Definice cíle číslo 1-5

Cíl 1-5
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření

Související cíle

Oprava autobusové zastávky včetně nástupiště a příprava
území pro přesun za nádraží ČD
Nevyhovující hlavní zastávka pro autobusy pod CZŠ, oprava
nástupiště, přilehlého chodníku a komunikace, nový přístřešek,
později přesun za nádraží ČD, nákup pozemků.

Střední
Popis

Finanční
náročnost

1

Nákup pozemku

střední

2

Projektová dokumentace na nové autobus.
Nádraží, realizace autobusové nádraží

střední

SZIF – Program rozvoje venkova, vlastní zdroje, další dotační zdroje

Obr. č. 6: Stávající nástupiště autobusů

4.2.7 Definice cíle číslo 1-6

Cíl 1-6
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Související cíle

Obnova osvětlení

Dožívající veřejné osvětlení v ulici Rudé armády, Jiřího z Poděbrad,
Husova
Nové kabelové vedení, nová svítidla
Střední
Id
1

Popis

Realizace

Finanční
náročnost
střední

SZIF - Program rozvoje venkova
MŽP – Operační program životní prostředí
Vlastní zdroje, další dotační zdroje
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Plně funkční autobusové nádraží za nádražím ČD

Id

4
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4.2.8 Definice cíle číslo 1-7

Cíl 1-7
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

4

Parkovací plochy

Nedostatek parkovacích ploch sídliště ul. Smetanova a Družstevní
Vybudované parkovací plochy v návaznosti na řešení území
k zástavbě Pod pilou
Střední

STRANA 20

Id
1

Popis

Vybudování parkovacích ploch

Finanční
náročnost
střední

SZIF - Program rozvoje venkova
MŽP – Operační program životní prostředí, KHK kraj
Vlastní zdroje, další dotační zdroje

Obr. č. 7: Parkování v ulicích Smetanova

4.2.9 Definice cíle číslo 1-8

Cíl 1-8
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Sociální byty
S ohledem na demografii a potřebnost ve městě a okolních lokalitách je
vhodné do roku 2028 prozkoumat možnosti vybudování sociálních bytů ve
městě.
Sestavená studie proveditelnosti s ekonomickou analýzou – možnosti
výstavby a provozu sociálních bytů v katastru města
Nízký
Id
1

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Popis
Sestavení studie proveditelnosti s ekonomickou
analýzou potenciálu v případě realizace.

Nerelevantní

20

Finanční
náročnost
nízká
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4
PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

4.2.10 Definice cíle číslo 1-9

Cíl 1-9
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Studie proveditelnosti - prozkoumat možnosti položení optické sítě
v obci
S ohledem na digitalizaci ČR a možnou budoucí podporu optických sítí by
bylo vhodné prozkoumat možnosti položení optické sítě v obci. Jedná se o
podporu pro podnikatele a místní obyvatele.
Sestavena studie proveditelnosti s definicí možností a potenciálního
financování optické sítě v obci a rovněž prozkoumána ekonomická
výhodnost vlastnictví této sítě obcí.
Nízký
Id
1

Popis
Sestavení studie proveditelnosti s ekonomickou
analýzou potenciálu v případě vlastnictví obce.

Nerelevantní

21

Finanční
náročnost
nízká
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4.3

Prioritní oblast rozvoje č. 2 – Přírodní bohatství, venkov

4
PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Závěry z analytické části zpracování SPR byly zahrnuty do následujících cílů.

4.3.1 Identifikované cíle

Prioritní
oblast č. 2:
Přírodní
bohatství,
venkov

4.3.2

Cíl 2-1: Revitalizace břehů a pozemků písníku Zámlýní
Cíl 2-2: Vybudování naučné stezky – okruh okolo Borohrádku
Cíl 2-3: Oživení vodního toku – odbočky Velinského potoku
Cíl 2-4: Revitalizace lesoparku – sídliště směr Veliny a v u. Partyzána
Petra
Cíl 2-5: Revitalizace cestní sítě a ohradní zdi hřbitova Borohrádek a
Šachov
Cíl 2-6: Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně ve městě
Cíl 2-7: Revitalizace prostranství pod kinem, přilehlého parku a
navazujících ulic
Cíl 2-8: Revitalizace „starého“ písníku – obnova vodní plochy
Cíl 2-9: Parková úprava pod náměstím, včetně parkoviště
Cíl 2-10: Obnova lesních cest v městských lesích
Cíl 2-11: Propojení cyklotras a cyklostezek

Definice cíle číslo 2-1

Cíl 2-1
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření

Potenciální
poskytovatel
dotace

Revitalizace břehů a pozemků písníku Zámlýní
Sportovní rybník Zámlýní využívá pro rekreaci a rybolov čím dál větší
množství návštěvníků. Nutnost revitalizace břehů s vybudováním mola
(lávky) pro snadnější přístup do vody v prostoru pod lesem – prostor
určený pro rekreaci.
Upravené břehy pro vstup, molo, vegetační prvky, mobiliář
Střední
Finanční
náročnost

Id
1

Úprava břehů a okolí

střední

2

Stavba mola, umístění vegetačních prvků a
mobiláře

nízká

MŽP – Operační program životní prostředí
MMR – Program obnovy venkova,
KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.3.3 Definice cíle číslo 2-2

Vybudování naučné stezky – okruh okolo Borohrádku

Cíl 2-2

Popis

Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření

V okolí Borohrádku vybudovat naučnou stezku procházející obecními
lesy (podpora rekreační funkce lesa) přírodní památkou Orlice k
paleontologickému nalezišti pod Šachovem odtud k písníku na
Zámlýní a zpět do Borohrádku s popisy místní fauny, flóry,
ekosystémů a zajímavostí. Součástí bude vybudování několika
odpočinkových míst apod.
Naučná stezka lesy kolem Borohrádku
Střední
Id
1
2
3

Potenciální
poskytovatel
dotace

Popis
Projektová příprava, souhlas vlastníků pozemků
Vybudování konstrukčních prvků, značení a
informačních tabulí
Zanesení do map

Finanční
náročnost
nízká
střední
nízká

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.3.4 Definice cíle číslo 2-3

Cíl 2-3

Oživení vodního toku – odbočky Velinského potoku

Popis

V současné době je Velinský potok veden pod povrchem v zatrubění.

Kontrolní
metriky

Otevření koryta toku v parku u MÚ - zatrubněné části v úseku od trati
k benzinové pumpě. Osázení břehů vlhkomilnými trvalkami,
zaštěrkování koryta. Vybudování lávky přes potok.

Stupeň
důležitosti

Střední

Identifikovaná
opatření

Id
1
2
3

Potenciální
poskytovatel
dotace

Popis

Demolice potrubí
Výstavba nového přírodně blízkého koryta,
vegetační prvky, štěrk
Vybudování dřevěné lávky

Finanční
náročnost
nízká
střední
nízká

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.3.5 Definice cíle číslo 2-4

Cíl 2-4

Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření

Revitalizace lesoparku sídliště směr Veliny a v ul. Partyzána
Petra
Změna hospodaření a úprava části lesa bezprostředně přiléhající k
bytovým domům. Odstranění černých staveb, vykácení některých
stromů, úprava prostranství doplnění herními prvky a lavičkami,
intenzivnější rekreačního využití lesa na úkor produkční.
Úprava vegetace, umístění herních a odpočinkových prvků
Nízká
Id

Popis

Změna LHP pro dané lokality
Odstranění černých staveb, odtěžení
nevhodných dřevin
Instalace herních prvků, laviček apod.

1
2
3

Potenciální
poskytovatel
dotace

Finanční
náročnost
nízká
střední
střední

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.3.6 Definice cíle číslo 2-5

Revitalizace cestní sítě a opravy ohradních zdí hřbitova v
Borohrádku a Šachově

Cíl 2-5
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Cesty na hřbitovech v Borohrádku a Šachově jsou neupravené, ohradní
zeď Šachov částečně opravená, v zadní části hřbitova zcela zřícená
Oprava cestního systému a ohradních zdí hřbitova Borohrádek a Šachov
Střední
Id
1

Popis

Výstavba a stavební úpravy zdí, oprava cest

Finanční
náročnost
střední

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4

4.3.7 Definice cíle číslo 2-6

Cíl 2-6

Popis

Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v obci
Úprava stávající a výsadba nové zeleně ve vybraných lokalitách obce z
cílem vytvořit funkční a moderní systém sídelní zeleně s jasně definovanou
krajinotvornou funkcí se zaměřením na rekreační i reprezentační úlohy
zeleně stejně tak úlohy ekologické vytváření příjemného mikroklima,
hygieny prostředí a kontaktu s přírodou ovlivňující duševní rozpoložení
člověka. Návaznost na ÚSES.
Dokončena celková revitalizace sídelní zeleně v obci.
Střední
Id

Identifikovaná
opatření

1

2
Potenciální
poskytovatel
dotace

Popis
Stanovení lokalit vhodných k vysazování nové
zeleně a úpravy stávající v obci ve spolupráci
s krajinářským architektem, vytvoření projektové
dokumentace
Sanace nežádoucích dřevin, provedení plánované
nové výsadby (dřeviny-stromy a keře, záhonové
výsadby) a založení nových trávníků, úprava
stávající zeleně v obci – odborný průklest či řez
některých dřevin

Finanční
náročnost
nízká

vysoká

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.3.8 Definice cíle číslo 2-7

Cíl 2-7
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Revitalizace prostranství pod kinem v návaznosti na ul.
Švermova a Nerudova
Neutěšený vzhled prostranství za místním kinem.
Zvětšení parkovacích ploch, výsadba zeleně
Střední
Id
1
2

Popis
Studie řešení, projektová dokumentace
Stavební úprava komunikací, vegetační úpravy

Finanční
náročnost
nízká
střední

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.3.9 Definice cíle číslo 2-8

Cíl 2-8
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Revitalizace „starého“ písníku – obnova vodní plochy
Zabahněný, zarostlý „starý“ rybník směr Vysoké Chvojno.
Obnovená vodní plocha a udržované plochy zeleně v blízkosti sloužící k
rekreaci

1
2

Potenciální
poskytovatel
dotace

Popis
Odkup pozemků
Asanování nežádoucích dřevin, odbahnění vodní
plochy, revitalizace břehů, úprava a výsadba nové
vegetace

Finanční
náročnost
nízká
střední

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.3.10 Definice cíle číslo 2-9

Parková úprava pod náměstím, včetně parkoviště

Cíl 2-9
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti

Jedná o úpravu prostranství po zbouraném domě čp. 13 a prostranství u
čp. 9 na náměstí.
Zpevněné plochy pro malou tržnici, parkování, plochy zeleně
Střední
Id

Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE
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Střední
Id

Identifikovaná
opatření

4

Popis

1
2

Vybudování zpevněné plochy.
Vegetační úpravy

3

Mobiliář

Finanční
náročnost
střední
nízká
střední

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.3.11 Definice cíle číslo 2-10

Obnova lesních cest v městských lesích

Cíl 2-10
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

V současné době jsou cesty v lesích v majetku města v některých
úsecích nezpevněné.
Zpevněné, případně odvodněné stávající lesní cest

STRANA 27

Střední
Id

Popis

Finanční
náročnost

1

Úprava stávajících cest těžkou technikou, urovnání,
štěrkování, uválení.

nízká

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.3.12 Definice cíle číslo 2-11

Propojení cyklotras a cyklostezek

Cíl 2-11
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření

V současné době nejsou cyklostezky propojeny ani natrasovány
Propojení cyklostezky Veliny – Borohrádek s cyklotrasou ke
Starožďárskému rybníku
Střední
Id
1
2
3

Potenciální
poskytovatel
dotace

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Popis

Projektová dokumentace, souhlas vlastníků
pozemků
Značení a úprava cest
Zanesení vzniklých cest do map

Finanční
náročnost
nízká
střední
nízká

MŽP – Operační program životní prostředí, MMR – Program obnovy
venkova, KHK kraj, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.4

4

Prioritní oblast rozvoje č. 3 – Školství, kultura, sport a
volnočasové aktivity

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Závěry z analytické části zpracování SPR byly zahrnuty do následujících cílů.
4.4.1 Identifikované cíle

Prioritní
oblast rozvoje
č. 3:
Sport, kultura,
volný čas

STRANA 28

Cíl 3-1: Rekonstrukce hřiště u ZŠ
Cíl 3-2: Výstavba venkovní učebny u ZŠ TGM
Cíl 3-3: Výstavba hřiště pro starší mládež – workoutové hřiště
Cíl 3-4: Revitalizace hřiště u CZŠ a parkovacích ploch
Cíl 3-5: Vybudování hřiště Šachov
Cíl 3-6: Vstupní systém do MŠ
Cíl 3-7: Podpora sportovních a kulturních akcí
Cíl 3-8 ZŠ TGM – výměna otopné soustavy, nové instalace ve staré
budově, výměna vzduchotechniky, postupná obnova vybavení
kuchyně
Cíl 3-9 ZŠ TGM – vestavba podkrovní učebny, v rámci zajištění
bezbariérovosti budovy vybudování venkovního výtahu
Cíl 3-10 MŠ – rekonstrukce šaten a sociálního zázemí učitelek
Cíl 3-11 MŠ – postupná obnova vybavení kuchyně
Cíl 3-12 CZŠ – snížení energetické náročnosti – výměna oken a
otopné soustavy
Cíl 3-13 Nová hřiště – Bělidlo u Domova důchodců pro děti a seniory,
obnova stávajících starších hřišť

4.4.2 Definice cíle číslo 3-1

Cíl 3-1

Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Rekonstrukce hřiště u ZŠ
V prostoru za školou je zastaralé hřiště pro atletické disciplíny. Součástí
rekonstrukce by bylo i pokrytí stávajícího asfaltového hřiště umělým
povrchem. Bylo by vhodné provést vybudování nového umělého povrchu
na běžeckém oválu, vytvoření nového doskočiště a prostoru pro hod do
dálky. Ke sportovištím by se umístily vhodně workoutové prvky.
Za ZŠ TGM je vybudován a zrekonstruován prostor pro atletické disciplíny
Vysoký
Id

Popis

Finanční
náročnost

Rekonstrukce stávajícího hřiště s asfaltovým
vysoká
povrchem a travnaté plochy s běžeckým okruhem
Nadace ČEZ, Infrastrukturní fond KHK kraje, MMR – Podpora rozvoje
venkova, MŠMT – Podpora rozvoje infrastruktury sportu
Vlastní zdroje, další dotační zdroje
1
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Obr. č.8 : Sportoviště u ZŠ TGM
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4.4.3 Definice cíle číslo 3-2

Cíl 3-2

Výstavba venkovní učebny ZŠ TGM pro sportovní činnosti

Popis

Chybějící prostory pro venkovní výuku sportovních činností

Kontrolní
metriky

Zastřešená venkovní učebna, multifunkční prostor vybavený učebním
nábytkem a technikou.

Stupeň
důležitosti

Vysoký

Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Finanční
náročnost
1
Výstavba a vybavení učebny
střední
MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství, sportu
Vlastní zdroje, další dotační zdroje
Id

Popis

4.4.4 Definice cíle číslo 3-3

Cíl 3-3

Popis

Výstavba hřiště pro starší mládež – workoutové hřiště a hřiště
s umělým povrchem
Dospívající mládež v Borohrádku nemá prostory pro využití volného času.
Outdoorový prostor pro venkovní cvičení – vybudování venkovního areálu
pro kondiční cvičení všech věkových skupin. Hřiště bude vybudováno
v prostorách tréninkového fotbalového hřiště, které bude též součástí
rekonstrukce

Kontrolní
metriky

Tréninkové hřiště s umělým povrchem a funkční workoutové hřiště

Stupeň
důležitosti

Střední

Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Id
1

Popis
Výstavba umělé plochy a workoutového hřiště

Finanční
náročnost
nízká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství, sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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Obr. č.9 : Hřiště TJ Lokomotiva Borohrádek
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4.4.5 Definice cíle číslo 3-4

Cíl 3-4
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Revitalizace hřiště u CZŠ a parkovacích ploch
Hřiště u CZŠ nevyhovuje potřebám výuky, chybějí parkovací plochy
Nový povrch hřiště, oplocení hřiště, které by bylo přístupné i veřejnosti,
úprava doskočiště, úprava parkovacích ploch
Střední
Id
1
2

Popis
Oplocení a úprava povrchu hřiště
Zpevnění parkovacích ploch

Finanční
náročnost
nízká
nízká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství, sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.4.6 Definice cíle číslo 3-5

Cíl 3-5
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Vybudování hřiště Šachov
Výstavba nového hřiště pro míčové sporty.
Sportovní hřiště pro všechny generace
Vysoká
Id
1
2

Popis
Projekt
Vybudování hřiště.

Finanční
náročnost
nízká
střední

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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Obr. č.10 : Hřiště Šachov
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4.4.7 Definice cíle číslo 3-6

Cíl 3-6
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Modernizace vstupního zařízení do MŠ a ZŠ
Nevyhovující vstupní systém do budovy základní školy. Neodpovídá
současným nárokům na zabezpečení budovy a kontroly pohybu cizích
osob. Modernizace zabezpečení budovy mateřské školy.
Moderní vstupní systém do budov ZŠ TGM a MŠ
Nízká
Id
1
2

Popis

Projekční návrh vstupního systému
Realizace moderního vstupního systému

Finanční
náročnost
nízká
vysoká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.4.8 Definice cíle číslo 3-7

Cíl 3-7
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Podpora sportovních a kulturních akcí

V Borohrádku se v současné době pořádá několik sportovních a
kulturních akcí v průběhu celého roku.
Navýšení počtu sportovních a kulturních akcí pro podporu
společenského a komunitního života v Borohrádku a Šachově.
Nízká
Id

Popis

Finanční
náročnost

1

Finanční podpora sportovních a kulturních akcí
ve městě.

nízká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.4.9 Definice cíle číslo 3-8

Cíl 3-8

Popis

Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

ZŠ TGM – výměna otopné soustavy, nové instalace ve staré budově,
výměna vzduchotechniky, postupná obnova vybavení kuchyně
V budově základní školy T. G. Masaryka nevyhovuje stav otopné soustavy,
ve staré části budovy dožívají instalace vody, kanalizace a elektro.
Současně je třeba řešit datové rozvody po celé budově. Postupně je třeba
vyměnit vybavení kuchyně a rekonstruovat rozvody vzduchotechniky.
Projektová dokumentace bude zpracována – provázat všechny
specializace.
Výměna otopné soustavy v budově ZŠ TGM, nové rozvody vody,
kanalizace a elektro ve staré budově, nové datové rozvody v celé budově,
postupná výměna vybavení kuchyně, rekonstrukce rozvodů
vzduchotechniky.
Vysoký
Id
1
2

Popis

Projektová dokumentace
Realizace

Finanční
náročnost
nízká
vysoká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.4.10 Definice cíle číslo 3-9

Cíl 3-9
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

ZŠ TGM – vestavba podkrovní učebny, v rámci zajištění
bezbariérovosti budovy vybudování venkovního výtahu
Základní škola potřebuje prostory pro jazykovou výuku. Chybí bezbariérový
přístup do vyšších pater budovy. Součástí výstavby podkrovní učebny by
bylo vybudování venkovního výtahu. Projektová dokumentace na vestavbu
učebny je připravená, na výstavbu výtahu je třeba zpracovat.
Přístavba výtahu pro zajištění bezbariérovosti budovy,
vestavba jazykové učebny.
Střední
Id
1
2

Popis

Projektová dokumentace - výtah
Realizace

Finanční
náročnost
nízká
vysoká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.4.11 Definice cíle číslo 3-10

Cíl 3-10
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

MŠ – rekonstrukce šaten a sociálního zázemí učitelek
MŠ potřebuje pro potřeby pedagogů zrekonstruovat zázemí šaten a
sociálního zařízení.

Střední

STRANA 33

Id
1
2

Popis

Projekt
Realizace

Finanční
náročnost
nízká
střední

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

Cíl 3-11

Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

MŠ – postupná obnova vybavení kuchyně
Současná kuchyně mateřské školy disponuje již zastaralým vybavením
kuchyně
Obnova vybavení kuchyně – postupná.
Nízký
Id
1

Popis
Nákup vybavení

Finanční
náročnost
střední

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

4.4.13 Definice cíle číslo 3-12

Cíl 3-12
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten pro pedagogy.

4.4.12 Definice cíle číslo 3-11

Popis

4

CZŠ – snížení energetické náročnosti – výměna oken a otopné
soustavy
V budově CZŠ nevyhovuje stav oken, je problematické větrání tříd, otopná
soustavy v budově je vysoce energeticky náročná a dožívající (zastaralá
akumulační kamna). Projekt je zpracován.
Snížení energetické náročnosti budovy CZŠ.
Vysoký
Id
1

Popis
Výměna oken a otopové soustavy v budově

Finanční
náročnost
vysoká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje
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4.4.14 Definice cíle číslo 3-13

Cíl 3-13
Popis
Kontrolní
metriky
Stupeň
důležitosti
Identifikovaná
opatření
Potenciální
poskytovatel
dotace

Nová hřiště – Bělidlo u Domova důchodců pro děti a seniory, obnova
stávajících starších hřišť
Volné prostranství u areálu domova důchodců by bylo vhodné využít pro
možnou výstavbu hřiště pro seniory a pro děti. Stávající dětská hřiště
postupně obnovovat.
Nové hřiště pro seniory a děti u areálu domova důchodců, výměna herních
prvků starších dětských hřišť.

Střední
Id
1
2

Popis

Obnova stávajících dětských hřišť.
Vybudování hřiště v areálu u DD

Finanční
náročnost
nízká
vysoká

MMR – Podpora rozvoje venkova, MŠMT – Podpora infrastruktury
regionálního školství a sportu, vlastní zdroje, další dotační zdroje

Obr. č.11 : Prostory u Bělidla a Domova důchodců Borohrádek

34

PRIORITNÍ OBLASTI
ROZVOJE

STRANA 34

STRATEGIE MĚSTA BOROHRÁDEK 2018-2028

5
ZÁVĚR
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5. ZÁVĚR

Strategie je vedle územního plánu dalším základním dokumentem územního celku, který vyjadřuje předpokládaný
vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek. Po schválení strategického plánu
zastupitelstvem města, budou na základě znalosti současných a plánovaných projektů, pokračovat přípravy již
probíhajících projektů a zahájeny práce na nových projektech. Proces postupného uskutečňování jednotlivých
projektů však může ovlivnit několik činitelů. Jedná se zejména o politickou vůli a vstřícnost představitelů
samosprávy, kvalitu systému přípravy a realizace projektů, komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními
subjekty v daném území, kontrolní mechanismy a monitoringu zpětné vazby.
Očekává se však, že vedoucí představitelé města v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, budou naplňovat
svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně
dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených cílů. Vedení města musí iniciovat zapojení široké veřejnosti do
kontroly i realizace strategického plánu. Mělo by tak docházet k většímu zapojení veřejnosti do řešení problémů v e
městě, větší odpovědnosti občanů za realizaci aktivit města a spolupráci občanů s místní samosprávou. Je
doporučováno realizovat naplňování strategického plánu formou akčních plánu, tvořených vždy pro období 1 roku a
v návaznosti s přípravou rozpočtu města na dané období. Podkladem pro tvorbu akčních plánů je přesná definice
dílčích projektů dle výše uvedené struktury projektového záměru
Přílohou strategie je zpracované dotazníkové šetření mezi obyvateli.
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