číslo 9/prosinec 2010
Vážené paní starostky, páni starostové,
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předně vám blahopřeji buď k obhájení nebo k získání této
nezáviděníhodné pozice v čele obce. Po klidných nebo méně či
více vypjatých vyjednáváních se tak dostává činnost
samosprávy do standardních kolejí. Všechny zastupitele čeká
zase čtyřleté období snahy o budování a rozvíjení obcí, kdy
určitou samozřejmostí je očekávání při získání co největšího
balíku dotací. Nebude to vůbec snadné, byť časově se
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední
Morava přehoupl teprve do druhé poloviny, zbytek alokace
představuje již pouze necelou jednu pětinu. Částka, na kterou si
mohou obce a města "sáhnout", představuje pro oba kraje
necelé 3 mld. Kč. Z pohledu obce s rozpočtem několika milionů
je to určitě velký balík peněz, ale když si představíme, že z této
částky je zhruba polovina pro 304 obcí (bez Zlína), tak rázem
z miliardy jsou pouze miliony. Snad budou vaše projekty patřit
mezi ty úspěšné a dotace vám pomůžou rozvíjet vaše obce.
Mám letos ještě jednu povinnost - upozornit vás na Valné
shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy, které se
uskuteční ve čtvrtek 16. prosince ve Zlíně. Pozvánku s programem naleznete uvnitř magazínu.
S blížícím se koncem roku se do všech našich domácností již
vkrádá kouzlo Vánoc. Přeji vám všem jejich příjemné prožití.
Využijte svátečního volna nejenom k načerpání nových sil, tolik
potřebných pro výkon veřejné funkce, ale také svým blízkým
vynahraďte všechno to, co jste během roku nestihli, kdy jste byli
nuceni je zanedbávat z důvodu náročnosti veřejné funkce, či
vedení vyčerpávající předvolební kampaně.
Hezké sváteční dny vám všem přeje

Ing. Ladislav Kryštof
předseda SMO VM
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POZVÁNKA
na
Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy,
které se bude konat
dne 16. 12. 2010 v 9:00 hodin v prostorách Technologického inovačního
centra ve Zlíně – 23. budova areálu Svit.
(od 8:30 hodin proběhne prezence)
Program:
1) zahájení
2) volba komisí, určení skrutátorů, zapisovatele,
3) zpráva o činnosti
4) plnění rozpočtu
5) výše členských příspěvků pro rok 2011
6) návrh rozpočtu na rok 2011
7) změna stanov
8) zpráva o činnosti RRA VM
9) informace o projektu Společnou cestou Česko-slovenským pohraničím
10) vystoupení zástupců Regionální podpůrný zdroj, s.r.o
11) vystoupení zástupců firmy T-Mobile
12) Diskuse, různé
13) Závěr
Na Valné shromáždění bude navazovat konference „Efektivní hospodaření
obcí a jejich strategický rozvoj v novém povolebním období“, připravená
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
Občerstvení ve podobě coffee breaku a rautu zajištěno .

Potvrzení účasti přijímá
Mgr. Martin Holman
tajemník SMO VM
Tel. 571 118 273
smovm@seznam.cz

Na setkání s Vámi se těší
Ing. Ladislav Kryštof
předseda SMO VM
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s aktivními webovými stránkami
1

Babice

www.babice.eu

2

Bělov

www.belov.cz

3

Bezměrov

www.bezmerov.cz

4

Bohuslavice nad Vláří

www.bohuslavicenadvlari.cz

5

Boršice u Blatnice

www.borsiceublatnice.cz

6

Bořenovice

www.borenovice.cz

7

Branky

www.obecbranky.cz

8

Brumov Bylnice

www.brumov-bylnice.cz

9

Břest

www.obec-brest.cz

10

Březolupy

www.brezolupy.cz

11

Březůvky

www.brezuvky.cz

12

Dešná

www.antee.cz/desna

13

Dobrkovice

www.dobrkovice.cz

14

Drslavice

www.drslavice.cz

15

Halenkovice

www.halenkovice.cz

16

Haluzice

www.obechaluzice.estranky.cz

17

Horní Němčí

www.horninemci.cz

18

Hostišová

www.hostisova.cz

19

Hošťálková

www.hostalkova.cz

20

Hradčovice

www.hradcovice.cz

21

Hrobice

www.hrobice.cz

22

Hulín

www.hulin.cz

23

Huslenky

www.huslenky.cz

24

Huštěnovice

www.hustenovice.cz

25

Hvozdná

www.www1.hvozdna.cz

26

Jalubí

www.mesta.obce.cz/jalubi

27

Jankovice

www.jankovice.cz

28

Kaňovice

www.kanovice.cz
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29

Kelč

www.kelc.cz

30

Kněžpole

www.knezpole.cz

31

Komárno

www.komarno.cz

32

Komárov

www.komarov-ou.cz

33

Korytná

www.korytna.cz

34

Kostelany nad Moravou

www.kostelanynadmoravou.cz

35

Košíky

www.oukosiky.cz

36

Kurovice

www.kurovice.cz

37

Kyselovice

www.obec-kyselovice.cz

38

Lačnov

www.lacnov.eu

39

Lešná

www.obec-lesna.cz

40

Lhotsko

www.obeclhotsko.cz

41

Lidečko

www.lidecko.cz

42

Lipová

www.obec-lipova.unas.cz

43

Liptál

www.liptal.cz

44

Loučka

www.obecloucka.cz

45

Lubná

www.obeclubna.cz

46

Medlovice

www.obecmedlovice.cz

47

Modrá

www.venkov.cz/obec

48

Napajedla

www.napajedla.cz

49

Nedachlebice

www.nedachlebice.cz

50

Neubuz

www.neubuz.cz

51

Nezdenice

www.nezdenice.cz

52

Nový Hrozenkov

www.novyhrozenkov.cz

53

Oldřichovice

www.oldrichovice.cz

54

Pitín

www.pitin.cz

55

Podkopná Lhota

www.podkopnalhota.cz

56

Podolí

www.obecpodoli.cz

57

Pohořelice

www.obecpohorelice.cz
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58

Police

www.obecpolice.cz

59

Prusinovice

www.obecprusinovice.cz

60

Roštění

www.rosteni.cz

61

Rožnov pod Radhoštěm

www.roznov.cz

62

Rusava

www.rusava.infomorava.cz

63

Salaš

www.salas.uh.cz

64

Sazovice

www.sazovice.cz

65

Slavičín

www.mesto-slavicin.cz

66

Slušovice

www.slusovice.cz

67

Staré Hutě

www.starehute.cz

68

Staré Město

www.staremesto.uh.cz

69

Štítná nad Vláří-Popov

www.stitna-popov.cz

70

Šumice

www.sumice.cz

71

Tučapy

www.tucapyuh.cz

72

Tupesy

www.tupesy.cz

73

Uherský Brod

www.uherskybrod.cz

74

Újezd

www.ujezdvk.com

75

Valašské Klobouky

www.valasskeklobouky.cz

76

Vážany

www.obecvazany.cz

77

Vizovice

www.vizovice.eu

78

Vlachova Lhota

www.vlachova-lhota.cz

79

Vsetín

www.mestovsetin.cz

80

Všemina

www.obecvsemina.info

81

Vysoké Pole

www.vysokepole.cz

82

Záhorovice

www.zahorovice.cz

83

Zborovice

www.obeczborovice.cz

84

Zlámanec

www.zlamanec.cz

85

Žeranovice

www.zeranovice.cz

86

Žlutava

www.zlutava.cz

5

Vánoční jarmark ve Slušovicích

foto: stý

6

Výstava betlémů ve Hvozdné

foto: stý
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RRA VM
Plánování a koncepční řízení rozvoje obce
V souvislosti s novým volebním obdobím si
řada nových starostů klade otázku jak dobře
zvládnout řízení obce ve svém období po
které ponesou zodpovědnost za rozvoj jejich
obcí. Budoucnost je v každé lidské činnosti
období značně nepředvídatelné a je proto
obtížné se na něj správně připravit a prosadit
se tak v konkurenčním prostředí. Lze ji
ovšem také ovlivnit. Přístupy vedoucí
k zajištění budoucího úspěchu lidské
činnosti najdeme téměř ve všech odvětvích,
od sportovce, jenž si plánuje svou přípravu
s cílem uspět ve vrcholném závodě, přes
studenta, který by rád uspěl ve studiu až po
soukromé podniky s cílem prosadit se mezi
konkurencí.
Jednou z možností jak pracovat a připravit
se v podmínkách nejistoty budoucího vývoje
je strategické plánování. Tento přístup
pochází z vojenské oblasti a slouží k úspěšnému vedení bitev. Přes aplikaci ve firemní
sféře se tento koncept dostal i do budování
místního ekonomického rozvoje územních
jednotek. V západních demokraciích se
tento přístup uplatňuje již od poloviny 70. let
20. století. V podmínkách České republiky
se ovšem přístup objevuje až s přechodem
k tržní ekonomice a ještě se zpožděním
způsobeným averzí vůči přístupu danou
dřívější politickou a ekonomickou situací.
Strategické plánování se tedy do popředí

zájmu dostává až v polovině 90. let 20.
století. Roku 2004 naše republika vstoupila
do Evropské unie, jejíž principy vyžadují od
členských států a jejich regionů komplexní,
synchronizovaný, odpovědný a zejména
koncepční přístup k rozvoji. Z tohoto důvodu
jsou i vysoké nároky na obce, jako potenciální žadatele o podporu ze strukturálních
fondů, právě v oblasti koncepčního přístupu
k plánování klíčových projektů obce.
Strategické plánování jako samotný
teoretický přístup k řízení ekonomického
rozvoje je velice dobře propracován.
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy nabízí pomocnou ruku a zkušenosti
v rámci spolupráce s vedením obcí a měst
v aplikaci tohoto moderního přístupu k řízení koncepčního rozvoje.
Těšíme se na spolupráci také v následujícím roce 2011!
Za tým RRA VM
RNDr. Otakar Prudil
ředitel Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy
Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín
Tel.:+420 573 776 201
Mobil: +420 737 565 954
e-mail: prudil@rravm.cz, www.rravm.cz

foto: mik
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Výzva Zlínského kraje k předkládání
projektových žádostí v prioritní
ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblast
podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Oprávnění žadatelé:
školy a školská zařízení (tj. právnická osoba
vykonávající činnost školy a školského
zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů;
sdružení a asociace škol (tj. například
občanská sdružení zřízená podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů; zájmová sdružení
právnických osob zřízená podle ust. § 20f
odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
která jsou vedena podle ust. § 20i odst. 2 občanského zákoníku v registrech krajských
úřadů);
organizace působící v oblasti volného času
dětí a mládeže;
města, obce a svazky obcí,
podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů;
nestátní neziskové organizace (založené
nebo zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné
společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech) ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších
předpisů.
Předmět a účel podpory
Uplatňování a zlepšování organizačních
forem a výuky a vyučovacích metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání,

včetně tvorby individuálních vzdělávacích
plánů, využití ICT a e-learningových
aplikací.
Zvyšování kompetence pedagogických
pracovníků pro odstraňování bariér
bránících rovnému přístupu všech jedinců
ke vzdělávání.
Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb
pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování
systému vzdělávání pracovníků NNO
a středisek volného času, vytváření
vzdělávacích modulů uznatelných jako
součást dalšího vzdělávání.
Druh podpory
Celková alokace na tuto výzvu:
17 858 765 Kč
Minimální částka pro jeden projekt:
1 000 000 Kč
Maximální částka na jeden projekt:
4 000 000 Kč
Výše dotace 100 %.
Termín podání žádosti: 10.1.2011

foto: stý
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Výzva Zlínského kraje k předkládání
projektových žádostí v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení
Oprávnění žadatelé
Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba
vykonávající činnost školy a školského
zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
Předmět a účel podpory
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí pedagogických pracovníků
s důrazem na realizaci kurikulární reformy,
na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve
výuce a environmentální vzdělávání, včetně
osvojení si dalších moderních
pedagogických metod, souvisejících se
systematickým zvyšováním kvality a
efektivity vzdělávání.
Druh podpory
Minimální částka pro jeden projekt:
1 500 000 Kč
Maximální částka na jeden projekt:
7 000 000 Kč
Výše dotace 100 %
Termín podání žádosti: 10.1.2011

Státní fond dopravní infrastruktury
poskytuje Příspěvek na Zvyšování
bezpečnosti
Oprávnění žadatelé:
Příjemcem příspěvku může být stát, resp.
jeho organizační složka, nebo státní
organizace, která hospodaří s majetkem ve
vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační
složka, která vykonává správu majetku ve
vlastnictví kraje a obec, resp. její organizační složka, která vykonává správu
majetku ve vlastnictví obce.
Předmět a účel podpory
V souladu s účelem, pro který se poskytuje
finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle
těchto Pravidel, lze poskytnout finanční
příspěvek pro akce zaměřené na úpravy
dopravní infrastruktury směřující ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace na realizaci
akcí v konkrétním prostředí, které jsou
investičního charakteru.
Druh podpory
Maximálně do výše 70%
Termín podání žádosti: 11.2.2011

foto: mik
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Ministerstvo pro místní rozvoj Podprogram Podpora regenerace
panelových sídlišť
Oprávnění žadatelé:
Příjemcem dotace a současně stavebníkem
technické infrastruktury je obec.
Předmět a účel podpory
Cílem podpory je rozšířit nabídku
zainvestovaných pozemků pro následnou
výstavbu bytových domů, rodinných domů
nebo bytových a rodinných domů
Parametrem podprogramu je počet
bytových jednotek, pro které je tato
technická infrastruktura budovaná.
Druh podpory
Podpora je poskytována obcím jako účelová
investiční dotace na realizaci vybraných akcí
na výstavbu technické infrastruktury.
Maximální výše dotace je 50 tis. Kč/byt
následně postavený na pozemku
zainvestovaném prostřednictvím tohoto
podprogramu. Dotace je poskytována
v souladu s předpisem Evropských
společenství podle pravidla "de minimis".
Součet všech veřejných podpor
poskytnutých žadateli podle pravidla "de
minimis"

Pro účely tohoto podprogramu se
technickou infrastrukturou rozumí
dopravní a technická infrastruktura,
kterou jsou:
a) pozemní komunikace, tj.
1. místní komunikace III. třídy včetně jejich
součástí,
2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich
součástí,
3. účelové komunikace;
b) vodovod, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné
vodovodní sítě,
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné
vodovodní sítě;
c) kanalizace, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné
stokové sítě,
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné
stokové sítě, pokud nejsou uhrazeny
provozovatelem sítí.

Organizační zabezpečení
Formulář žádosti je uveřejněný na webových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na
adrese http://www3.mmr.cz/zad.
S účinností ke dni 30.11. 2010 vyhlásil
ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok
2011, v rámci kterých budou poskytovány
dotace na podporu regenerace panelových
sídlišť, podporu výstavby technické
i n f r a s t r u k t u r y, p o d p o r u v ý s t a v b y
podporovaných bytů a podporu oprav
domovních olověných rozvodů. Lhůta pro
doručení žádostí o dotaci začíná běžet 20.
prosince 2010 a končí dnem 28. února 2011.

foto: stý
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Ministerstvo vnitra ČR - ZÁSADY pro
poskytování dotací ze státního rozpočtu
na výdaje realizované v rámci
Městského programu prevence
kriminality v roce 2011
Oprávnění žadatelé
Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec
Kritéria programu
Obec je povinna plnit podmínky stanovené
Strategií pro zařazení města do systému
prevence kriminality na městské úrovni:
zajistit institucionální předpoklady k realizaci Programu (vytvoření komise/pracovní
skupiny prevence kriminality a pověření
pracovníka zodpovědného za prevenci
kriminality/manažera),
zpracovat Program pro rok 2011.
Dotace obcím na investiční projekty jsou
poskytovány v rámci programu Ministerstva
vnitra č. 114050 Podpora prevence
kriminality s podprogramem č. 114051
Pořízení, obnova a provozování majetku
v oblasti prevence kriminality. Programová
dokumentace programu
č. 114050
schválená Ministerstvem financí umožňuje
předkládat pouze projekty, jejichž obsahová
náplň je v souladu s následujícími
schválenými parametry (podrobnosti
k jednotlivým parametrům jsou součástí
přílohy č. 1 Zásad):
a) kamerové soubory,
b) mobilní kamerové soubory,
c) rozšíření kamerového souboru,
d) zabezpečovací a vyhodnocovací
soubory,
e) mříže,
f) osvětlení rizikových míst,
g) oplocení rizikových míst,
h) software-grafické soubory,
i) hardware pro preventivní a bezpečnostní
účely,
j) soupravy pro sport,
k) sportovní hřiště a plácky.

Strategii. Poskytovány jsou formou dotací na
projekty podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 7
a § 14). Projekty jsou zaměřeny na snižování
kriminality, na eliminaci kriminálně
rizikových sociálně nežádoucích jevů, na
omezování příležitostí k páchání trestné
činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele,
že bude dopaden, a na informování občanů
o legálních možnostech ochrany před
trestnou činností. Plní významnou motivační
a iniciační roli při rozvoji systému prevence
kriminality na městské úrovni.
Druh podpory
V zájmu objektivity a zachování rovných
podmínek se u nejčastěji požadovaných
dotací na projekty stanovují následující limity
a kritéria.
(1) Pro investiční dotace se stanovují
minimální celkové náklady na projekt
převyšující částku 40 000,- Kč včetně DPH.
(2) Vybudování městského kamerového
dohlížecího systému (dále jen "MKDS") I. etapa (zahájení) max. Kč 1 500 000;
v případě měst s počtem obyvatel nad 70
tisíc - max. Kč 2 000 000.
(3) Rozšíření MKDS o kamerové body) max.
Kč 500 000; v případě měst s počtem
obyvatel nad 70 tisíc - max. Kč 750 000; je
žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi
obcí a Policií ČR.
(4) Vybavení sportovních areálů (např. skate
+ in line) - max. Kč 500 000.
(5) Odměny za práci nutnou k realizaci
projektu, včetně případných daní a odvodů:
a) sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve
výši max. Kč 250 / 1hodinu vykonané práce,

Termín podání projektu: 14.2. 2011
Finanční prostředky vyčleněné v kapitole
MV jsou účelově určeny na výdaje spojené
s realizací Městských programů prevence
kriminality dle priorit obsažených ve

b) psychologů, psychoterapeutů, odborných
lektorů, supervize a obdobných vysoce
specializovaných činností ve výši max. Kč
500 / 1 hodinu vykonané práce. Maximálně
však v limitu stanoveném pro DPP
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zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max.
600 hodin / rok.
Příspěvek na náklady na pobyty max. Kč
300 / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).
Organizační zabezpečení
Podmínkou pro poskytnutí dotace na
Program je:
a) podání řádně vyplněné Žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") na odbor
prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále
jen "odbor prevence kriminality")
na
předepsaném formuláři, který je uveden
v příloze č. 2 Zásad (v elektronické podobě
je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva vnitra
na adrese
http://www.mvcr.cz/clanek/programyprevence-kriminality.aspx).
Žádost musí být podepsána statutárním
zástupcem obce a vedoucím místně
příslušného územního obvodu Policie ČR
a opatřena příslušnými razítky.
Termín zaslání
Žádosti je do 14. února 2011 (rozhoduje
datum razítka pošty nebo podatelny
Ministerstva vnitra).
Žádost musí být zaslána v písemné
podobě v počtu 1 originál a 2 kopie a současně v elektronické podobě na CD nebo
DVD.
Adresa pro zaslání: Ministerstvo vnitra,
odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3,
170 34 Praha 7.

foto: mik
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Úspěšný projekt - Čistá řeka Bečva
Název projektu: Čistá řeka Bečva
Dotační program: ISPA
Zhotovitel: Joint Venture Čistá Bečva, konsorcium firem
GEOSAN GROUP a. s., COMMODUM spol. s r. o. a ENVICON spol. s r. o.
Místo realizace projektu:
Skupina A - Zašová, Valašské Meziříčí, Vsetín
Celková výše investice skupiny A: 15 132 669,84 EUR
Skupina B - Vsetínská Bečva: Dolní Bečva, Halenkov, Horní Bečva,
Horní Lideč, Hovězí, Karolinka, Lidečko, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice
Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.
Celková výše investice skupiny B: 13 438 062,65 EUR
Skupina C - Rožnovská Bečva: Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Zubří
Zhotovitel: ALPINE MAYREDER s. r. o.
Celková výše investice skupiny C: 8 778 385 EUR
Příjemce pomoci: Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko
Partneři projektu: Státní fond životního prostředí ČR, Fond soudržnosti
Realizace projektu: 1/2004 - 12/2006
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Popis projektu:
Projekt Čistá Bečva koncepčně řeší čištění a odkanalizování všech 59 obcí okresu Vsetín, na
níž se shodly zúčastněné subjekty v souladu s cíli trvale udržitelného hospodaření s vodou.
Z pohledu životního prostředí lze konstatovat, že projekt Čistá Bečva je rozsáhlá akce vedoucí
k zajišťování zlepšení kvality vody a k intenzifikaci čističek odpadních vod na Vsetínské
a Rožnovské Bečvě. Lze předpokládat výrazné zvýšení kvality povrchových a podzemních
vod, které slouží v okrese Vsetín k zásobování obyvatel pitnou vodou.
Realizace komplexního projektu bude probíhat v letech 2002 - 2020. Na základě předběžných
propočtů byly celkové investiční náklady na komplexní odkanalizování obcí mikroregionu
Vsetínsko odhadnuty na 3,4 mld. Kč.
Zpracovatel projektu Čistá Bečva - Mikroregion Vsetínsko - se rozhodl využít jako jeden ze
zdrojů možného dofinancování předkohézního fondu ISPA. Jednalo se zejména o finančně
a technicky náročné stavby s výrazným dopadem na oblast ochrany životního prostředí
o celkové částce 1,6 mld. Kč.
V této fázi projekt zahrnuje 37 vzájemně souvisejících podprojektů řešících problematiku
čištění odpadních vod v 15 obcích Zlínského kraje se 133 tisíci obyvatel. Region povodí Bečvy
je významným územím přirozené akumulace vod a rovněž chráněnou krajinnou oblastí a jako
takový bude jistě přispívat nejen k zachování ekosystému, ale zároveň i k rozvoji okolních
regionů.
Výsledek projektu:
o výstavba 2 nových čističek odpadních vod pro 8 600 obyvatel
o rekonstrukce 5 stávajících čističek odpadních vod pro 95 450 obyvatel
o vybudování nové kanalizace o délce 136 796 m
o rekonstrukce stávající kanalizace o délce 6 160 m
o vybudování 16 čerpacích stanic
o vybudování 10 retenčních dešťových nádrží o celkovém objemu 3 625 m3

Rozpočet projektu:
Příspěvek z EU: 808 000 000 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:
- SFŽP 67 000 000 Kč
- SOMV 289 000 000 Kč
Celkové náklady: 1 150 000 000,- Kč (38 500 000 Euro)
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foto: mik

Hezké sváteční dny
a úspěšné vykročení
do nového roku 2011
vám všem přejí
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