
17 plněn, splněn

21 probíhá, byly učiněny dílčí kroky

6 Nezapočalo plnění

13 Nové, náměměty z fóra

abcde přidán text

abcde návrh na odstranění

Kód Opatření
Předpokládané 

náklady

Termín 

splnění
Stav 2019

1

1.1 Finančně a organizačně podporovat aktivity spolků Průběžně 2020 +
Rok 2016 – 66 716 Kč, 2017 – 

106 362, 2018 – 2 690 427 Kč.

1.2

Organizovat setkávání s občany formou specificky 

zaměřených pracovních skupin, veřejných setkání 

apod.

15 tis. Kč/ ročně – režijní 

náklady
2020 +

 1 veřejné setkání ročně, 2 x setkání 

skupiny pro MA21, Volný čas a 

Infrastruktura.

1.3
Dlouhodobě podporovat stabilizaci a rozšíření 

aktivit pro děti a mládež v obci
- 2020 +

Probíhá spolupráce ZŠ se SVČ Animo 

Žamberk.

1.4
Zvyšovat prestiž obce jak mezi obyvateli, tak v 

rámci regionu (stát se Vesnicí roku)
150000 Kč pouť 2020 +

Podpora pouti, aktivní členství 

v MAS a Orlicko.

1.5
Spolupracovat s organizacemi podporující 

udržitelný a zdravý rozvoj obce

Členský příspěvek a 

režijní náklady cca 30 tis. 

Kč/ rok + úvazek

2020 +

Aktivní členství v NSZM. Účast na 

Školách zdravých měst. Náklady 

6000 Kč za členství + úvazek 

z dotace. 

1.6
Informovat o službách a dění v obci (jak v obci, tak 

v regionu)
Průběžně 2020 +

Vzorový Facebook, web, zpravodaj, 

příprava EÚD.

1.7 Pořádat farmářské trhy v obci 40 000 Kč 2020+ Námět z Veřejného fóra.

2
2.1 Budovat a rekonstruovat chodníky v obci 20 mil. Kč 2020 + Hotovo k Ječnínku za 14 mil.

2.2
Vybudovat chodník od kruhového objezdu k 

Dolním Boříkovicím
14 mil. Kč 2020 + Zpracován projekt. Žádost o dotaci.

2.3
Vybudovat parkovací plochu u „zdravotního 

střediska“
- 2020 + Projekt v boční ulici a naproti. 

2.4
Rozšířit parkovací plochu u panelových domů v 

centru obce
- 2020 + Zpracování projektu

2.5

Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do školských 

zařízení (točna u ZŠ, parkoviště u MŠ, ulička u 

Pneu Kubíček)

- 2020 + Chodníky v obci.

2.6
Komunikovat s představiteli vyšších územních 

celků a zvát je na aktivity a akce v obci
Režijní náklady 2020 +

Spolupráce při opravě komunikace 

na Dolní Boříkovice s Pk.

2.7
Budovat a udržovat veřejná a školní hřiště a 

zahrady (s přioritou MŠ1) 
- 2020+ Námět z Veřejného fóra 1

2.8 Vybudovat osvětlení cyklostezky - 2020+ Námět z Veřejného fóra

2.9 Rekonstruovat cestu do Heroltic - 2020+ Námět z Veřejného fóra

2.10 Prodloužit chodník od Ječmínku směrem Bílá Voda - 2021+
Námět z Veřejného fóra

2.11 Prodloužit cyklostezku na Moravský Karlov - 2021+ Námět z Veřejného fóra 3

2.12 Udržovat a rozšiřovat bytový fond obce - 2020+

2.13
Udržovat a rozšiřovat kanalizační a vodovodní síť, 

včetně systému čištění odpadních vod 
- 2020+
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Akční plán pro rok 2020

Obecní infrastruktura

Živá obec

Tento akční aktualizuje přílohu č. 1 Opatření a activity z návrhové části Plánu rozvoje obce Červená Voda pro roky 2018 – 

2031. Podkladem plánu jsou schválená opatření z předchozích let u kterých je zaznamenán postup a následně jsou doplněna 

nová opatření vycházející z veřejných setkání, anket, dotazníků a jednání zastupitelstva obce. 

Plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení 

města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, 

které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích 

procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků. 



3

3.1
Vybudovat v centru obce reprezentativní 

odpočinkové a společenské místo - PARK
20 000 000 Kč 2020 +

Možnost rozdělení na menší 

projekty. Téma potvrzeno fórem 

2019.

5

3.2

Pokračovat v revitalizaci bývalého kina na 

komerční prostory a komunitní centrum se sálem 

a klubovnami

18 000 000 Kč 2020 +

Rekonstrukce přízemí a projekt a 

společenské sál a další zázemí 

v patrech.

3.3
Revitalizovat veřejná prostranství v místních 

částech, včetně místních komunikací
- 2020 + Dle požadavků osadních výborů.

3.4

Zpřístupnit veřejná prostranství, budovy 

občanského vybavení a byty v majetku obce všem 

skupinám obyvatel (bezbariérovost)

- 2020 + Budování nových chodníků.

3.5
Rekonstruovat areál bývalého koupaliště jako letní 

komunitní centrum - 2021+ Námět z Veřejného fóra 2

3.6
Podporovat ekologické aktivity a činnosti 

zaměřené na udržování vody v krajině - 2020+

4 Rozvoj sportu
4.1 Celková rekonstrukce fotbalové hřiště Hl. hřiště 7 mil. Kč 2019 +  Hotovo.

4.2 Přestavba klubovny SDH na Dolní Orlici 4,1 mil. Kč 2020 +
 Projektová dokumentace, žádáno, 

neuspělo, bude žádáno znovu

4.3 Vybudování parkoviště na Červenovodském sedle 12 mil. Kč 2020 +  Probíhá.

4.4
Vybudovat outdoorového hřiště s venkovním 

stolem pro stolní tenis, skatepark
- 2020 +

Neuspěla žádost o workoutové 

prvky.

4.5 Stavební úpravy stropu v tělocvičně ZŠ 1 mil. Kč 2018  Proběhlo.

4.6 Obnovit vybavení tělocvičny - 2019 +  Proběhlo.

4.7
Zajistit parkovou úpravu na dětském hřišti na 

Moravském Karlově
- 2020 +

 Proběhla konzultace na místě a 

údržba. Zaměřit se na stálou údržbu.

4.8 Obnovit vybavení pro fotbalový klub - 2020 +

4.9
Zajistit vybavení pro orientační běh (buzoly, 

lampiony, stopky)
- 2021 + ?

4.10
Finančně podporovat základní podmínky pro 

pořádání akcí (elektřina, stan)
- 2020 +

Podpora projektu KČB na stany, 

ozvučení festivalu.

4.11
Oceňovat skupiny, nebo jednotlivce za mimořádné 

sportovní úspěchy
- 2020 +  Proběhlo v roce 2019.

4.12 Vybudovat sportovní halu 51 mil. Kč 2020+

4.13
Podporovat budování a údržbu tras pro sport a 

turistiku
- 2020+

5 Rozvoj místních částí

5.1 Oprava cesty na Šanově 6 mil. Kč 2020 +
Probíhá rekonstrukce kanalizace a 

následně příprava na cestu.

5.2 Oprava cesty na Moravském Karlově - 2019 + Provedena.

5.3
Úprava přístupových komunikací na hřbitovy a ke 

kostelům
- 2020 + Provedeno u kostela sv. Matouše.

5.4 Zpracování studie úpravy vzhledu veřejných míst - 2020 + Nezahájeno.

5.5
Doplnění dalších herních prvků na hřiště „na 

posádce“
- 2020 + Proběhla konzulatace.

5.6 Oprava drobných sakrálních památek - 2020 +

Kříž a sousoší na Moravském 

Karlově, kaple v Dolní Orlici, 

příprava sochy Šanov.

5.7 Zajistit osvětlení a posezení u Kaple sv. Rocha - 2020 + Posezení zajištěno.

5.8 Rekonstrukce budovy klubovny SDH Dolní Orlice 14 mil. Kč 2020 +

 Žádost neuspěla, bude podána 

opakovaně. Téma potvrzeno fórem 

2019.

5.9 Vybudování komunitního centra v centru obce - 2020 +

Projektová dokumentace. Přestavba 

přízemí a projekt na vestavby 

v patře.

Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení



5.10 Setkávání zástupců osadních výborů režijní náklady 2020 +
 Setkávání pracovní skupiny 

Infrastruktura a Volný čas.

5.11
Tvorba a správa informačních cedulí a letáků 

(Horní Orlice, Šanov, centrum Červené Vody).

Zdroj Turistická oblast 

Králický Sněžník
2020 +

Proběhlo mapování a konzultace 

s Lesy ČR.

5.12
Lepší dopravní obslužnost Mlýnického Dvora a Bílé 

Vody
- 2020 + Námět z Veřejného fóra. 4

6

6.1
Podporovat spolupráci v rámci pořádání 

společných akcí

Režijní náklady, 

organizace, ceny

Min. 1 akce 

ročně
 Wloszakovice – fotbal.

6.2
Zajistit aktivní účast zástupců obce v orgánech 

partnerských a členských organizacích
režijní náklady průběžně

 Setkání s návštěvou z DE v září 

2019. Vize podání žádosti o projekt 

do CZ-DE fondu budoucnosti. MAS, 

NSZM.

6.3 Podat žádost o členství v Euroregionu Glacensis
roční příspěvek 4 Kč na 

obyvatele
2020 +

6.4 Zjistit ochotu k oficiální spolupráci - návštěva 5000,- 2020 +  Komunikace s partnery z DE, PL.

6.5 Zajistit oslavu, pozvání partnerů 30 000 Kč / rok 2020 +

6.6
Zajistit výměnné pobyty škol a spolků, podporovat 

pobytu hostů
65 000 Kč / rok 2020 +

Schváleno zastupitelstvem obce Červená Voda dne 10.2.2020

Partnerství a přeshraniční spolupráce


