PROGRAM ROZVOJE
Plán investičních akcí
2011 – 2014
(s výhledem do r. 2018)

Dle ustanovení zákona č.128/2000 Sb., o obcích, je zastupitelstvu
obce vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce. Tento zákon též ukládá
obci „pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů“.
Tento Program rozvoje obce tedy plní tyto úkoly dané obci zákonem.
Program rozvoje obce vychází ze stavu, v jakém se obec nachází a
přihlíží k tomu, že řada akcí je v určitém stupni přípravy. Při výběru akcí a
staveb navrhovaných k realizaci byly vzaty do úvahy návrhy, obsažené ve
volebních programech stran účastnících se komunálních voleb.
Je zřejmé, že nezbytným předpokladem realizace tohoto programu je
kvalitní projektová příprava staveb a zajištění jejich finančního krytí, včetně
dotací z fondů EU a dotací poskytovaných vládou a kraji ČR. Rok 2011 bude
rokem, ve kterém bude nutné přikročit k určité stabilizaci finanční situace
obce a bude tedy nutné investovat s rozvahou.
Plnění Programu rozvoje obce bude jednou ročně vyhodnocováno a
Program bude ve stejném termínu aktualizován. Jeho plnění je závislé na
mnoha faktorech, zejména finančních možnostech obce. Mohou se
vyskytnout i nenadálé události, které budou vyžadovat přednostní řešení.
Proto je nutné k Programu rozvoje obce přistupovat tak, že to není dogma,
ale vodítko pro plánování akcí a staveb a živý dokument, který bude dle
potřeb obce aktualizován.
AKCE

REALIZACE

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
-

rekonstrukce pláště a střechy budovy mateřské školy
rekonstrukce budovy společenských organizací
odpočinkový areál na koupališti
sportovní areál na bývalé Dukle
rozvíjení přátelských vztahů s partnerskými obcemi
úpravy okolí školy, oprava oplocení
depozitář Muzea Středních Brd

2011–2012
2012–2014
2011–2018
2014–2018
2011–2018
2011–2014
2011–2012

BYDLENÍ
- revitalizace sídlišť (budovy, komunikace, parkování, zelené
plochy)
- stabilizace ceny tepla z tepelných zdrojů obce
- rekonstrukce budovy ubytovny č. p. 605
- podpora stavebních zón pro výstavbu domů a bytů
v souladu s platným územním plánem

2011–2018
2011–2011
2011–2014
2011–2014

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- protipovodňová opatření v Koutě
- revitalizace zeleně v obci

2012–2014
2011–2014

KOMUNIKACE
- rekonstrukce hráze rybníka ve Dvoře
- zprovoznění bývalé tankové cesty, aby byla těžká
automobilová doprava vyvedena z centra obce
- chodník na Huť a do Dvora
- opravy místních komunikací

2012–2014
2012–2014
2011–2013
2011–2018

SOCIÁLNÍ OBLAST
- příprava domu s pečovatelskou službou

2011–2014

OSTATNÍ
- vybudování vodovodu ke kostelu
- stabilizace rozpočtu obce
- nový územní plán obce
- aktualizace územní energetické koncepce obce

2012–2014
2011
2015
2014

