PŘEDNÍ VÝTOŇ

PODOPATŘENÍ DO NOVÉ STRATEGIE MAS ROZKVĚT
2021-2027
SPECIFICKÝ
CÍL

PŘIBLIŽNÉ
FINANČNÍ
NÁKLADY

LIDÉ

PODOPATŘENÍ
L.1.1. Budování a zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti

vybudování a vybavení dílny

200000

vybudování klidové zóny

Budování a zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Brownfieldy
Podpora rozvoje bytové výstavby
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Podpora rozvoje startovacích a malometřážních bytů

L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství
L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
L.3.3. Rozvoj infrastruktury pro neformální vzdělávání a volný čas
L.4.1. Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví

rekonstrukce bytů ve vlastnictví obce

Investiční
zámer musí
být v
souladu s
Místním

L.1.2.
L.1.3.
L.2.1.
L.2.2.
L.2.3.

vybudování půjčovny sportovního náčiní včetně pořízení vybavení a
vybudování spolkového zázemí na hřišti (pergola

900000

potupné dovybavení spolkových prostor
pořízení nového vybavení, náčiní, drezy apod. pro klub Metaná
vybudování nové dráhy na metanou
vybudování zázemí pro konání společenských a kulturních akcí (zvukové a projekční
techniky, venkovní pece, vhodného mobiliáře atd.)
podpora činnosti spolků a jejich programu

1500000

podpora aktivit, akcí a komunitních činností přispívajících ke kulturnímu dění v obci

L.4.2. Podpora SDH

vybavení technikou po záchranu lidkého života (např. defibrilátory aj)
prostředky pro přepravu záchranného člunu

50000
50000

postupné dovybavení potřebnou zásahovou technikou (včetně oblečení)
pracovní, vycházkové a slavností uniformy
rekonstrukce budovy včetně vytápění

L.4.3. Sportoviště, víceúčelové areály, dětská hřiště, veřejné prostranství

L.5.1
L.5.2.
L.5.3.
L.5.4.

Sociální služby
Komunitní centra se sociálními službami
Posilování rodinných vazeb (komunitní tábory)
Sdílený komunitní sociální pracovník

pořízení mobiliáře pro spolkovou a komunitní činnost
rekonstrukce areálu letních sportů
vybudování ubytovacích kapacit
doplnění potřebné infrastuktury v areálu
doplnění solitérních herních prvků
dětské hřiště v Pasečné
ne

1100000

ROK REALIZACE

L.5.5 Rozvoj služeb pro občany (knihovny, pošty, obchody, bankomaty…)
SPECIFICKÝ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL
Prostranství a zeleň
Z.1.1.

obnova knižního fondu

vybudování technického zázemí pro komunální techniku, mobiliář
800000
nové oplocení
pořízení, oprava zahradní a lesní techniky (traktor, traktorová sekačka,
čelní radlice, sekačka, pily, křovinořezy atd.)
ravidelná údržba, obnova veřejné zeleně a její doplňování
doplňování a pořizování vhodného mobiliáře na veřejné prostranství

Z.1.2. Úpravy krajiny
Z.1.3. Struktura lesů
Z.2.1. Místní komunikace

Z.2.2. Vodovody a kanalizace

Z.2.3. Cyklostezky a cyklotrasy
Z.2.4.
Z.3.1.
Z.3.2.
Z.4.1.
Z.4.2.
Z.5.1.

Další technická infrastruktura
Snižování energetické náročnosti objektů a emisí
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Odpadové hospodářství
Lokální dopravní obslužnost
Veřejné osvětlení, snižování světelného smogu

Z.5.2.
Z.5.3.
Z.6.1.
Z.7.1.
Z.7.2.
Z.8.1.
Z.8.2.

Digitalizace úřadů
Elektromobilita
Plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Participativní metody
Protipovodňová opratření
Opatření proti suchu

oprava (Sv. Tomáš, ke hřbitovu)
vybudování nového mola
rekonstrukce, doplnění dopravního značení
rozšíření parkovacích míst u obecního úřadu
rozšíření parkovacích míst u ubytovny
napojení vrtů
nový vrt Vítkův Hrádek
nová ČOV Přední Výton
Vítkův Hrádek (vybudování sociálního zařízení)
postupná rekonstrukce vodovodu
cyklostezka Přední Výtoň - Frýdava
údržba a oprava stávajících tras/stezek

1000000

8000000
30000
500000
500000
1000000
100000
25000000
1000000
100000

Přístřešek na kontejnery
rozšíření, výměna, rekonstrukce veřejného osvětlení
rekonstrukce stávající sítě
nákup energeticky úsporného osvětlení (snižování světelného smogu)
pořízení elektronických úředních desek či informačních kiosků
pořízení vhodného mobiliáře pro cyklisty, nabíječky elektrokol

250000

1500000

SPECIFICKÝ
CÍL
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

SPECIFICKÝ
CÍL
P.1.1.
P.1.2.
P.1.3.
P.1.4.
P.1.5.
P.1.6.
P.1.7.
P.2.1.
P.2.2.

Podpora podnikání a inovativní formy podnikání
Tvorba sítí, marketing
Podpora živnostníků a MSP
Podpora zpracování zemědělských produktů
Podpora rozvoje zemědělských podniků
Podpora rozvoje dřevařských podniků a lesnických technologií
Podpora rozvoje rybářství a rybníkářství
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami

CESTOVNÍ RUCH

PODNIKÁNÍ

Aktualizace 10/03/2021

rám na parkoviště u pláže
vybudování infrastruktury pro autokemp

100000
1000000

