Strategie obce Lučina do roku 2020
Zhodnocení plnění prováděcího plánu za rok 2017 ke dni 5.12.2017

1. Rozvoj infrastruktury
1. Vybudovat nové komunikace, včetně doprovodných staveb
1.1. Vybudovat chodník pro pěší v úseku podél komunikace III/4737 od zastávky Lučina
kemp po zastávku Lučina přehrada
Hodnocení: Byly dokončeny projektové dokumentace rozšíření chodníků podél hlavní
komunikace, a to v úseku od zastávky u Lipek po dům p. Rabína a v úseku od křižovatky
„u řadovek“ po dům p. Kršky. Náklady na projekt jsou 229 900,-Kč, zpracovatelem je
STAVAS spol. s r.o., projekt byl zpracován pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Obec obdržela na projekt dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace. Na stavebním úřadu Magistrátu města Frýdku
– Místku probíhá povolovací řízení.

1.2. Rekonstruovat most a vybudovat lávku pro pěší přes řeku Lučinu
V roce 2016 dokončeny potřebné projektové dokumentace a získána stavební povolení.
Hodnocení: Byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby na základě
vydaných stavebních povolení Magistrátem města Frýdku – Místku na most a Obecním
úřadem v Lučině na místní komunikaci k mostu.

V průběhu roku byly provedeny další rekonstrukce a opravy místních komunikací.
Byla provedena celková oprava 340 metrů komunikace v lokalitě „u Špoků“ na
Kocurovicích firmou Jankostav s.r.o. z Ostravy. Oprava děr na místních komunikacích
technologií studené asfaltové emulze byla provedena firmou Lesostavby Frýdek – Místek
a.s.
Došlo k dohodě o převedení pozemku pod komunikací k fotbalovému hřišti s p.
Guziurem. A probíhají další jednání s vlastníky pozemků pod některými komunikacemi o
převedení těchto pozemků do vlastnictví obce.
2. Pořizovat prvky zvyšující dopravní bezpečnost, především v lokalitách se
zvýšenou intenzitou pohybu ohrožených skupin (chodci, cyklisté, děti atp.)
2.1. Realizovat přestavbu centra obce, včetně řešení dopravní bezpečnosti před školou
Hodnocení:

Na úpravu dopravního řešení v centru obce „Rekonstrukce náměstí v obci

Lučina – zvýšení bezpečnosti“ jsme požádali o dotaci z dotačního programu Státního
fondu

dopravní

infrastruktury

SFDI

–

opatření

ke

zvýšení

bezpečnosti

dopravy

Bezpečnost 2017. A byli jsme úspěšní a jsme vybráni mezi dotované stavební akce
s maximální výší dotace 85% uznatelných nákladů - 4 075 000,- Kč. Následně byla
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby (autobusové zálivky, přechod
pro chodce, prostranství před budovou školy). Byly uzavřeny příslušné smlouvy na
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přeložky inženýrských sítí. V listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby a na technický dozor investora.
2.2. Reagovat v souladu s územním plánem na potřeby případného rozšíření veřejného
osvětlení v obci
V roce 2016 provedeno rozšíření osvětlení do lokality „u Špoků“ na Kocurovicích.
Hodnocení: Na základě jednotlivých žádostí občanů byly zajištěny technické a cenové
nabídky na doplnění veřejného osvětlení. Proběhla dvě výběrová řízení na nové osvětlení
v lokalitách, kde je nutná projektová dokumentace a povolení stavebního úřadu, ale bez
výběru zhotovitele.
3. Rozšířit možnosti parkování pro občany a návštěvníky obce
3.1 Vybudovat parkoviště v blízkosti školy
3.2. Vybudovat parkoviště u ČOV
Zrealizováno v roce 2016.
4. Rozšířit vodovodní síť v obci
4.1. Vybudovat nové hlavní vodovodní řady pro napojení stávající zástavby doposud
zásobené z individuálních zdrojů
4.2. Vybudovat nové hlavní vodovodní řady pro napojení lokalit chatovišť „Pod
Adámkem“ a „Za Mostařem“
Hodnocení: Po zpracování projektové dokumentace bylo vydáno stavební povolení
Magistrátem města Frýdku – Místku na rozšíření vodovodu od lokality chatoviště „Pod
Adámkem“. Dále Rada obce zadala zpracování projektové dokumentace na další rozšíření
vodovodu v obci, a to pro lokalitu chatoviště „Za Mostařem“, projekt zpracovává Ing.
Klich z Bašky.

2. Sociální rozvoj
1. Rozvíjet a podporovat individuální aktivity obyvatel
1.1. Podpořit rodiny s malými dětmi vybudováním dětského herního koutku v rámci zóny
aktivního oddechu
1.2. Vytvořit Centrum společenských a zájmových činností pro mládež
1.3. Podpořit spolupráci Klubu důchodců s ostatními organizacemi v obci
Hodnocení: Průběžná komunikace se zájmovými sdruženími v obci, poskytnutí dotací na
činnost (Finstal oddíl kopané, ČRS, ČZS, MS Řonsník, Klub Sen Sen, Sdružení rodičů a
přátel školy), možnost využití obecních prostor.
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Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci bývalé stolárny v centru obce na
víceúčelový prostor pro občany, probíhá povolovací řízení a vedení obce sleduje vhodné
dotační programy pro podání žádosti o dotaci na realizaci.
2. Zjistit zájem obyvatel o poskytování některých základních sociálních služeb
2.1. Provést anketu zájmu občanů o poskytování některých základních sociálních služeb
3. Zajistit základní poradenský a informační servis pro obyvatele obce
3.1. Poskytovat informační servis obyvatelům prostřednictvím
(zpravodaj obce, letáky, brožury, webové stránky apod.)

dostupných

médií

3.2. Zprostředkovat poradenskou činnost pro obyvatele zajišťováním kontaktu na obce s
rozšířenou působností
Hodnocení: Vydána 4 čísla Zpravodaje obce Lučina. Zároveň byl vydán stolní kalendář
obce Lučina na rok 2018, kde jsou uvedeny všechny důležité kontakty v obci, kulturní
akce, které se budou v roce 2018 pořádat, termíny svozu popelnic a další. Na webových
stránkách obce byly průběžně poskytovány informace o aktuálních akcích v obci apod.

3. Lidský potenciál obce
1. Zvýšit pozitivní migrační saldo s předpokladem snižování průměrného věku a
zpomalení „stárnutí“ obce. Postupné zvyšování počtu obyvatel do roku 2020 o
300 osob
1.1. Vytvořit podmínky, které jsou v kompetenci obce, pro realizaci individuální výstavby
Hodnocení: Rada obce v rámci své činnosti průběžně řešila žádosti stavebníků o souhlasy
se stavbou rodinných domů, připojení na inženýrské sítě, smlouvy o služebnostech
vedení inženýrských sítí, napojení na místní komunikace apod.

1.2. Organizovat 2x ročně setkání vedení obce se stavebníky a realizovat závěry z těchto
setkání
Hodnocení: Probíhala jednání s vlastníky pozemků „pod školou“ v rámci přípravy prodeje
pozemků do vlastnictví obce. Probíhala jednání s vlastníky pozemků v zastavitelných
plochách Z26, Z27, Z29, Z62. Podmínkami pro novou výstavbu rodinných domů podle
platného územního plánu obce došlo k nárůstu obyvatel obce na 1364.
2. Stabilizovat obyvatele v produktivním věku v obci
2.1. Analyzovat možnosti obce při vytváření pracovních příležitostí pro občany obce
2.2. Inzerovat volné obecní kapacity (budovy, nebytové prostory), nabídnout je
zájemcům o drobné podnikání a adekvátními nájmy tyto činnosti podpořit
Hodnocení:

V průběhu roku byly vyhlášeny záměry na pronájem sportovního areálu

minigolfu, na pronájem nebytových prostor – kanceláří a suterénu v budově obecního
úřadu, na pronájem prostoru bývalé stolárny.
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3. Zaměřit se na využití občanů s vysokou kvalifikací a praktickými zkušenostmi
v různých oblastech činnosti do veřejného života obce a jejich zapojení do
veřejné sféry (komunální politika, angažovanost v odborných komisích
rady/zastupitelstva, zájmové aktivity apod.)
3.1. Zorganizovat setkání s občany a vyzvat je/nabídnout jim zapojení do veřejné sféry
ve smyslu komunální politiky, angažovanosti v odborných komisích rady/zastupitelstva,
zapojení se do vzdělávacích programů, kultury v obci, zájmových a spolkových aktivit
apod.
3.2. Zřídit Komisi pro rozvoj obce, poradní orgán zastupitelstva obce z občanů –
odborníků v různých oblastech, kteří by průběžně sledovali realizaci přijatých rozvojových
cílů, hodnotili jejich plnění, včas upozorňovali zastupitelstvo na problémy a zjištěné
nedostatky a navrhovali cesty k úspěšnému dosažení rozvojových cílů
3.3. Přizývat předsedu/zástupce Komise pro rozvoj obce na jednání zastupitelstva k
přednesení informace o plnění rozvojových cílů, vyvstalých problémech a návrhu na
jejich řešení
Hodnocení:

Při Radě obce pracují Komise pro územní plánování a rozvoj obce

a Komise sociální a kulturní, které vykonávaly svou činnost v průběhu roku.

4. Zlepšit informovanost občanů v oblastech zdravotnictví, ekologie, veřejného
života, informačních technologií apod. uskutečněním nejméně 10 akcí ročně a
zkvalitnění práce zastupitelů jejich účastí na školeních nebo jiných vzdělávacích
akcích z oblasti správy a rozvoje obcí
4.1. Zpracovat plán osvětové činnosti obce s cílem zvýšení informovanosti občanů v
oblastech zajišťovaných státní správou (sociální oblast a zdravotnictví, legislativa,
ekologie apod.)
4.2. Projednat se spolky a zájmovými organizacemi jejich plán osvětové činnosti na další
rok v souladu s plánem osvětové činnosti obce
4.3. Vytvořit podmínky vzdělávání zaměstnanců obce a zastupitelů tak, aby byli
optimálně kvalifikováni pro svou práci a roli zastupitele a absolvovali ročně nejméně 2
odborné nebo tréninkové akce
Hodnocení: Průběžná komunikace se zájmovými sdruženími v obci.
Vedení obce a zaměstnanci Obecního úřadu se v průběhu roku účastnili několika
seminářů a vzdělávacích akcí.

4. Ochrana životního prostředí
1. Zlepšit kvalitu vody v nádrži Žermanice
1.1. Realizovat výstavbu nové kanalizace (jedná se o 7,7 km kanalizace a 4 čerpací
stanice)
Hodnocení:

Po jednáních vedení obce na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu,

Ministerstva financí, Moravskoslezského kraje, zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský
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kraj a Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady o pokračování v přípravě dostavby
kanalizace v obci byl náš projekt zařazen mezi prioritní stavby roku 2017 a v průběhu
roku bylo připraveno a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele v rámci dotačního
programu

Ministerstva

průmyslu

a

obchodu

a

Ministerstva

financí

„Revitalizace

Moravskoslezského kraje“. V podzimních měsících se vedení obce zúčastnilo 3 zasedání
hodnotící komise na Ministerstvu financí a v nejbližší době se očekává uzavření smlouvy
se zhotovitelem dostavby kanalizace.
2. Udržet vysoký standard nakládání s odpady v obci
2.1. Vybudovat sběrný dvůr (v prostoru nad areálem čistírny odpadních vod)
Splněno v roce 2015, sběrný dvůr je v plném provozu.
3. Zlepšit prostředí v obci, zvýšit estetickou funkci
3.1. Zlepšit prostředí v obci – zahradní prvky, trávníky, záhony, květinové mísy,
rozptýlená a solitérní zeleň, využít spolupráci a aktivitu členů ČZS
Hodnocení:

V průběhu

roku

probíhala

údržba

zeleně

v obci,

proběhla

výsadba

květinových míst u obecního úřadu, byl upraven trojúhelníkový prostor naproti obchodu
p.Groha, proběhla zdravotní probírka stromů na obecních pozemcích. Rada obce rozhodla
o nákupu nové sekačky pro údržbu obecních travnatých ploch.

5. Bezpečnost území
1. Provést vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice
1.1. Rekonstruovat a zateplit budovu hasičské zbrojnice
Hodnocení: Rekonstrukce je připravena, jsou sledovány dotační programy.
2. Obměnit techniku jednotky požární ochrany
2.1. Repasovat stávající techniku – ze speciální CAS TATRA 815 s obsahem 8,2 m3 pro 3
osoby provést repasi na základní zásahové vozidlo s obsahem cca 6m3 pro 6 osob
Splněno v roce 2016, TATRA je v běžném provozu v užívání našich hasičů.
3. Zabezpečit akceschopnost jednotky SDH
3.1. Udržovat průběžně techniku a obnovovat přístroje a zařízení
3.2. Vytvářet podmínky pro odbornou přípravu a cvičení jednotky
Hodnocení: Schválena a poskytnuta dotace pro SDH z rozpočtu obce a náklady na JSDH
byly kryty z rozpočtu obce. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla získána dotace
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v maximální výši 90 000,- Kč pro zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Lučina na
„Pořízení osvětlovacího teleskopického stožáru pro CAS Tatra 815“.

6. Cestovní ruch
1. Zvýšit úroveň poskytovaných služeb (ubytování, stravování, kultura a sport)
pro rekreaci a využití volného času občanů a návštěvníků obce
1.1. Vybudovat kvalitní plážové a rekreační plochy v obci Lučina včetně infrastruktury
(úprava – přestavba pláže pod kempem včetně břehu jezera v délce cca 100 m vybudování přípojky a parkovacích míst pro karavany, včetně nezbytné nabídky služeb)
Splněno v roce 2015, úprava vstupu do vody na pláži pod kempem pomocí betonových
panelů sloužila v průběhu letní sezóny občanům a rekreantům.
2.
Vytvořit
podmínky
pro
rekonstrukci
„Centrum rekreace, sportu a zábavy“

území

kempu

Lučina

na

2.1. Vypracovat architektonickou studii (zahrnující marketingovou studii) pro další využití
území kempu na „Centrum rekreace, sportu a zábavy“
Splněno v roce 2015, architektonická studie se stala podkladem pro další přípravu
rekonstrukce areálu kempu.
2.2. Zapracovat výsledky vypracované architektonické a marketingové studie do
strategického plánu obce Lučina
2.3. Zpracovat projektovou dokumentaci na využití území kempu na „Centrum rekreace,
sportu a zábavy“
2.4. Realizace navrženého řešení v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci
Hodnocení: Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozčlenění areálu na část víceúčelovou a část
rekreační. Projektová dokumentace části rekreační spočívající ve výstavbě nové recepce
a sociálních zařízení a 20 vybavených chat je zpracovávána firmou British Thovt (Czech
Republic) s.r.o. z Prahy a probíhají průběžná jednání nad touto dokumentací. Je vydáno
rozhodnutí o umístění stavby nového kempu a nyní pokračuje další řízení na stavebním
úřadu Magistrátu města Frýdku – Místku. Provoz v kempu byl na základě rozhodnutí Rady
obce ukončen k 31.8.2017. Poté byly v kempu dokončeny práce na odstranění stávajících
chat a budovy recepce, umýváren a záchodů firmou AWT Rekultivace a.s. Jsou uzavřeny
příslušné smlouvy na přeložky inženýrských sítí (kanalizace, el.energie, plyn) v areálu. Po
vydání stavebního povolení bude Radou obce vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
nového sociálního zařízení, recepce a chat.

3. Vybudovat trasy cyklostezek umožňující propojení s okolními obcemi
Žermanické přehrady, městem Havířov a městem Frýdek-Místek
3.1. Vypracovat projektovou dokumentaci
3.2. Realizovat výstavbu
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Hodnocení:

Rada obce na základě rozhodnutí zastupitelstvo obce vyhlásila výběrové

řízení na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Cyklistická stezka
okolo

vodní

nádrže

Žermanice““,

projekt

zpracovává

firma

JACKO,

projekty& vozovky s.r.o. z Ostravy a s projektantem probíhají výrobní výbory a terénní
pochůzky. Projekt je také koordinován na jednáních se starosty dalších obcí okolo
přehrady, kde rovněž probíhají projekční práce na této cyklostezce.
4. Vybudovat zónu aktivního oddechu
4.1. Zpracovat architektonickou studii, včetně projektové dokumentace pro stavební
řízení
4.2. Začlenit do studie dětský herní koutek
4.3. Realizovat výstavbu
Hodnocení:

Nebylo rozhodnuto o prostoru zóny aktivního oddechu, může být součástí

rekonstruovaného areálu kempu.

7. Volný čas, kultura a sport
1. Vytvořit podmínky a podporovat budování tradic obce a volnočasových aktivit
mezi všemi subjekty obce
1.1. Organizovat reprezentativní kulturní a společenské akce pro občany a návštěvníky
obce od roku 2015, vytvořit kalendář akcí
Hodnocení:

Dne 1.7.2017 se konala akce k oslavám 60 let kopané na Lučině. Byl

uspořádán další ročník vánočního jarmarku. V průběhu roku byly podporovány akce
zájmových organizací. Byla vydána 4 čísla Zpravodaje obce Lučina s informacemi o
akcích.

2. Vybudovat materiální zázemí pro volný čas občanů
2.1. Rekonstruovat povrch hřiště pro kopanou
Splněno v roce 2016, hřiště slouží našim fotbalistům.
2.2. Udržovat kulturní bohatství obce (např. památné stromy, sakrální stavby)
Hodnocení: V roce 2017 byla provedena oprava kapličky „U Bártků“ za přispění dotace
na údržbu kulturního bohatství obce.

8. Řízení a správa obce
1. Zabezpečovat průběžně odpovídající finanční
strategického plánu (mimo obecní rozpočet)
dokumentace.
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prostředky pro realizaci
a potřebné projektové

1.1. Zabezpečit vypracování žádostí pro financování rozvoje obce na období 2014-2020 z
dotačních titulů – EU, ministerstev ČR,KÚ MSK a ostatních zdrojů na akce v rámci
prioritních oblastí strategie obce.
Hodnocení: Na úpravu dopravního řešení v centru obce „Rekonstrukce náměstí v obci
Lučina – zvýšení bezpečnosti“ jsme požádali a získali dotaci z dotačního programu
Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI – opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
Bezpečnost 2017.
Na rekonstrukci kapličky „U Bártků“ jsme podali žádost a získali dotaci na údržbu
kulturního bohatství obce u Ministerstva pro místní rozvoj – program Podpora obnovy a
rozvoje venkova.
Byla podána žádost a získána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení
osvětlovacího teleskopického stožáru pro hasičskou cisternu CAS 815 TATRA.
Byla podána žádost do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na dotaci pro ZŠ a MŠ Lučina
na rekonstrukci tělocvičny v objektu školy.
Byla podána žádost do výzvy MAS Pobeskydí na dotaci pro ZŠ a MŠ Lučina na vybavení
dvou odborných učeben základní školy.
1.2. Spolupracovat s podnikatelskými subjekty a podnikateli v obci i mimo území obce za
účelem zajišťování finančních zdrojů určených pro rozvoj obce Lučina
Hodnocení: S podnikatelskými subjekty a podnikateli probíhají průběžná jednání.

2. Realizovat strategický plán obce Lučina na období 2014-2020
2.1. Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za realizaci opatření strategického
plánu rozvoje obce Lučina do roku 2020
2.2. Rozpracovat strategický plán rozvoje obce Lučina do ročních prováděcích plánů
v období 2014-2020
2.3. Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu rozvoje obce
v termínu přípravy zpracování rozpočtu obce na další kalendářní rok
Hodnocení: Prováděcí plán byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce 14.12.2016 a
byl podkladem pro rozpočet obce na rok 2017. Na zasedání Zastupitelstva obce
29.3.2017 byla schválena změna Strategického plánu obce Lučina na období 2014 –
2020. Bylo zpracováno vyhodnocení strategického plánu obce ve formě
prováděcího

plánu,

které

je

předkládáno

na

zasedání

Zastupitelstva

plnění

obce

dne

13.12.2017.

3. Zlepšit komunikaci s občany, zájmovými organizacemi, návštěvníky obce,
podnikateli a představiteli významných institucí v rámci kraje a ČR, zvýšit
informovanost a propagaci obce.
3.1. Komunikovat s občany obce prostřednictvím internetových stránek obce, zpravodaje
obce, besed a dotazníkových šetření o dění v obci a chystaných záměrech. U návštěvníků
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obce zajišťovat zpětnou vazbu jejich spokojenosti s podmínkami pro rekreaci, úrovní
služeb a rozvojem obce
3.2. Realizovat 1x v roce setkání rady obce se zástupci podnikatelských subjektů v obci
za účelem vzájemné spolupráce v oblasti plnění strategického plánu obce, vzájemné
spolupráce a oboustranné informovanosti o dění v obci a chystaných záměrech
3.3. Informovat pravidelně periodika v regionu a představitele významných institucí na
úrovni kraje, parlamentu ČR, senátorů ČR, o dění v obci a rozvoji a potřebách obce
3.4. Pořádat pravidelně setkání zástupců obce s představiteli zájmových organizací
a sdružení v obci a zástupci chatařů s cílem vzájemné spolupráce a informovanosti
o potřebách, chystaných záměrech a dění v obci
Hodnocení: Proběhla jednání s představiteli zájmových organizací v průběhu roku při
různých příležitostech.
Se zástupci podnikatelských subjektů bylo jednáno v rámci přípravy oslav 60 let kopané
v obci.
4. Reagovat na rozvoj obce Lučina, především v oblasti výstavby a s ní
spojeným zvyšováním počtu obyvatel (oblast zdravotnictví, služeb, zásobování,
školství, kulturní a sportovní využití). Tomuto trendu přizpůsobit územní
plánování a technickou a specifickou vybavenost obce.
4.1. Zpracovat analýzu o dopadech na kvalitu života v obci při zvýšení obyvatel obce o
300 osob
4.2. Využít stávající Územní plán k vytvoření podmínek pro realizaci strategických
záměrů obce
4.2.1 Připravit podklady pro nákup pozemků (geometrický plán, rozdělení pozemků, sítě,
kupní smlouva) u areálu školy do vlastnictví obce, záměr nákupu je schválen
zastupitelstvem obce
Hodnocení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu 4 000 m2 pozemků přiléhajících
k areálu školy (nyní p.č. 182/90 v k.ú.Lučina) v souladu s Územní studií zastavitelné
plochy Z21 s budoucím využitím pro potřeby obce.

Probíhají jednání s vlastníky

pozemků, je připraven geometrický plán rozdělení pozemků a kupní smlouva.
5. Uspořit obecní náklady na energie
5.1 Realizovat zateplení budovy obecního úřadu Lučina
Splněno v roce 2014.

9. Školství
1. Dovybavit školní jídelnu a kuchyni
1.1. Navýšit kapacitu školní jídelny ze 120 porcí stravy na 150 porcí stravy
1.2. Zakoupit konvektomat
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1.3. Zajistit nákup chladícího zařízení a dobudovat zázemí školní kuchyně, aby
odpovídalo platným technologickým normám a předpisům a požadavkům Krajské
hygienické stanice.
Splněno v roce 2014 a 2015.
2. Rozšířit šatny školy
2.1. Provést stavební úpravy místnosti v suterénu budovy
2.2. Zajistit nákup potřebného počtu šatních skříněk
Hodnocení: Splněno, v roce 2015 realizovány nové šatny v suterénu budovy a v roce
2017 byly do prostor suterénu přemístěny zbylé šatny základní školy a šatny mateřské
školy.
3. Zvýšit kvalitu školního venkovního hřiště
3.1. Vyměnit povrch školního hřiště
Hodnocení: Byly opraveny a vyměněny desky v dřevěné stěně lemující hřiště. Jsou
sledovány možné dotační programy pro rekonstrukci povrchu hřiště.
4. Rekonstruovat a rozšířit tělocvičnu
4.1. Provést stavební úpravy – rozšíření plochy tělocvičny o prostory k sportovnímu i
společenskému využití s technickým zázemím
4.2. Upravit nevyhovující povrch stávající tělocvičny
Hodnocení: Je zpracována základní technická zpráva k rekonstrukci povrchu tělocvičny a
přihlásili jsme se do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na dotaci pro ZŠ a MŠ Lučina na
rekonstrukci tělocvičny v objektu školy.
5. Rozšířit vyučovací prostory ZŠ a MŠ
5.1. Provést stavební úpravy – rozšíření o prostory k výuce v půdní vestavbě
5.2. Upravit a sjednotit místnosti základní a mateřské školy
Hodnocení: V prázdninových měsících 2017 byla vytvořena nová vyučovací místnost
základní školy v prostoru dosavadních šaten mateřské školy a 1. až 3. třídy základní
školy.
Hodnocení: Rada obce rozhodla o zpracování projektové dokumentace na vybavení dvou
odborných učeben základní školy a přihlásili jsme se do výzvy MAS Pobeskydí na dotaci
pro ZŠ a MŠ Lučina na tyto učebny.

6. Vyměnit oplocení kolem celého areálu školy
6.1. Dokončit architektonické řešení všech venkovních prostor areálu MŠ a ZŠ
a zajistit plnohodnotné zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob
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Splněno v roce 2016 realizací nového oplocení areálu a provedením terénní úpravy
s novým zatravněním.

V prázdninových měsících 2017 byla provedena oprava kotelny v objektu školy, kdy po
zateplení budovy je otevřen prostor pro zefektivnění způsobu vytápění. Opravu provedla
společnost JM - Plynoservis s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí za částku 431 625,- Kč.
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