Aktualizace „Programu rozvoje Obce Luková na r. 2007 – 2020“
schválená na zasedání Zastupitelstva obce Luková dne 13. září 2017
POZNÁMKA: Modrý text – plánované akce, černý text – již dokončené akce, fialový text – akce s průběžnou
realizací na více let
-

nainstalování turistické mapy - HOTOVO
předpokládaný termín: během r. 2007
předpokládané náklady: cca 15 000 Kč vlastních prostředků

-

realizace výstavby dětského hřiště - HOTOVO
umístění herních prvků na části ppč. 2383/2 v k.ú. Luková (naproti budově Základní kynologické
organizace) spojené s výsadbou zeleně a částečným oplocením
předpokládaný termín: v letech 2010 - 2012
předpokládané náklady: 500 – 700 tis. Kč, z dotace

-

rekonstrukce kulturního domu a tělocvičny u KD
předpokládaný termín: 2015 – 2017 po částech dle finančních možností obce – HOTOVO
předpokládané náklady: cca 20 mil. Kč, částečně z dotace + z úvěru

-

vyhotovení nového územního plánu s využitím dotace z grantu Pk - HOTOVO
termín: 2012, předpokl. náklady: cca 200 tis. Kč, částečně z dotace Pk, cca 60 tis. Kč z vlastních zdrojů

-

rozšíření sítě veřejného osvětlení – PRŮBĚŽNĚ RELIZOVÁNO
předpokládaný termín: 2008 – 2015 průběžně
předpokládané náklady: cca 20 000 Kč – z vlastních zdrojů

-

realizace zřízení parčíku s lavičkou u kostela
předpokládaný termín: do r. 2020 postupně
předpokládané náklady: 450 000 Kč
fin. zdroje: částečně z dotace MMR, částečně vlastní náklady

-

provést modernizaci obecních bytů v Květné a v bytě v zákl. škole v Lukové - HOTOVO
předpokládaný termín: v r. 2008 – 2012 postupně dle fin. možností obce
předpokládané náklady: 4 mil. Kč
fin. zdroje: částečně z dotace MMR, , částečně úvěr od SFRB, částečně vlastní náklady

-

zpevnění části cesty pod podjezdem mezi Lukovou a Rudolticemi - HOTOVO
předpokládaný termín: r. 2009
předpokládané náklady: 90 tis. Kč, fin. zdroje: vlastní

-

vybudování zpevněné komunikace k nově postaveným 4 RD - HOTOVO
předpokládaný termín: r. 2008 – 2009
předpokládané náklady: 800 tis. Kč
fin. zdroje: vlastní, dotace z MMR

-

pořízení nových vrat k hasič. zbrojnici, oprava topení, stropu a pláště budovy - HOTOVO
předpokládaný termín: 2014
předpokládané náklady: 400 tis. Kč
fin. zdroje: vlastní

- oprava místních komunikací – PRŮBĚŽNĚ REALIZOVÁNO – s využitím dotací od Pardubického
kraje z Programu obnovy venkova
termín: každoročně opravy v hodnotě cca 500-700 tis. Kč
-

rozšíření kapacity MŠ, přemístění stávající MŠ do budovy ZŠ na čp. 6 v Lukové, zprovoznění školní
kuchyně – HOTOVO
termín: 2012 a 2013
předpokládané náklady cca 3 mil. Kč, vlastní fin. zdroje
- úprava dalších Božích muk, úprava parčíku u hřbitova v Květné, úprava dalších i menších veř.

prostranství v obci – PRŮBĚŽNĚ REALIZOVÁNO V PRŮBĚHU
NĚKOLIKA LET za využití dotací z Min. pro místní rozvoj, Pard. kraje a Svazku obcí Lanškrounsko
termín: do konce r. 2020,
předpokládané náklady cca 300 tis.Kč v daném roce
fin. zdroje vlastní + dotace
- zateplení budovy základní školy „Energetické úspory ZŠ a MŠ Luková“ – s využitím dotace z OPŽP
termín: r. 2015
HOTOVO
vlastní zdroje + dotace z OPŽP
- realizace akce „ Varovný a protipovodňový systém“ –
za využití dotace z OPŽP
termín: 2013 – 2014
předpokládané náklady: 850 000 Kč
fin. zdroje vlastní + dotace 80-90% z OPŽP
- vybudování chodníku mimo silnici podél hřiště
Termín: 2016, předpokl. Náklady 1 821 000 Kč,
Zdroje: dotace ze SFDI 1 500 000 Kč + zbytek vlastní zdorje

– HOTOVO

HOTOVO

- chodník ke škole a do centra obce za účelem zvýšení bezpečnosti sil. provozu – projekt zpracován,
Obec požádá o dotaci na realizaci
termín: 2020 – 2025 (náročný projekt)
předpokládané náklady: 8 mil. Kč
fin. zdroje: vlastní + dotace ze SFDI
- rekonstrukce veřejného osvětlení
termín: 2019 - 2023
náklady: zatím nejsou známy
fin. zdroje vlastní + dotace z nových programů EU v novém programovacím období od r. 2014 -2020
- oprava autobusových zastávek – HOTOVO
termín: 2013 – 2014
náklady: cca 300 000 Kč
fin. zdroje vlastní
- oprava obecní cesty pod farou směrem k vysokém podjezdu pod žel. tratí ppč. 2557/1 – HOTOVO
termín: 2014-2015
předpokl. náklady 500 000 Kč
zdroje vlastní
- zpracování územní studie pro bytovou výstavbu (2 lokality) – Lokalita K Žichlínku – HOTOVO,
Lokalita Červený pahorek - PROVÁDÍ SE
termín: 2014-2019, předpokl. náklady 80 000 Kč,
zdroje: vlastní
- pořízení herních prvků pro děti do části obce Květná - HOTOVO
termín: 2014-2015
náklady cca 100 – 150 000 Kč
zdroje: vlastní
- realizace ČOV u bytového domu (bývalá škola) v Květné – HOTOVO
termín 2015 – 2018
náklady cca 300 000 Kč
zdroje: vlastní
-

vybudování cesty k Pečínkovým a Šaršonovým v Lukové – HOTOVO
náklady: 300 000 Kč,
zdroje: vlastní + dotace 70% z POV od Pard. Kraje

-

oprava cesty v Květné k bytovému domu čp. 39 – HOTOVO
termín: r. 2016
náklady: 70 000 Kč
zdroje: vlastní

-

oprava hasičské zbrojnice v Květné - HOTOVO
termín: 2019 – 2020
předpokl.náklady cca 500 000 Kč
zdroje: vlastní

-

oprava vodní nádrže v Květné – práce byly částečně zahájeny, zatím nedokončeny z fin. důvodů
termín: ?
předpokládáné náklady dle rozpočtu z PD: 1-2 mil. Kč

-

podpora provozu obchodu v Lukové – obec měsíčně poskytuje finanční podporu na provoz jediného
obchodu s potravinami v obci – HOTOVO – PODPORA PROBÍHÁ
termín: každoročně 120 000 Kč v měsíčních splátkách
zdroje: vlastní + dotace z Pk

