Strategický rozvojový dokument
Obec Počítky
2014 - 2018

Strategický plán rozvoje vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém
horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž
vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je
organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době
žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel v
obcích.
Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
– územní rozvoj
– doprava a technická infrastruktura
– občanská vybavenost a kvalita života
– životní prostředí

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především vytvoření kompletního územního plánu, který zajistí další rozvoj obce.
Termín
realizace

Popis akce

2017

Aktualizace územního plánu

Odhad nákladů
v tis.Kč
50

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce; vybudovat
kvalitní místní komunikace a chodníky.
Termín
realizace

Popis akce

Odhad nákladů
v tis.Kč

2014 - 15

Výstavba chodníků v obci

2014 - 16

Cesta na Čtvrtě - výkup pozemků a oprava povrchu komunikace

2015 - 17

Úprava zastávky – točna autobusu

200

2016 - 18

Rekonstrukce místních komunikací v obci

500

2016 - 18

Obnova sítě cest v okolí obce – úprava povrchu

400

průběžně

Podpora dopravní obslužnosti

průběžně

Oprava a obnova sítě veřejného osvětlení

450
1500

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času.
Termín
realizace

Popis akce

2014 - 15

Oprava kapličky

2014 - 15

Rekonstrukce elektroinstalace na obecním úřadě

2015 - 16

Obecní traktor – úprava (náhon předních kol)

2015 - 16

Oprava volejbalového hřiště

2015 - 16

Doplnění dětských herních prvků na fotbalovém hřišti

2015 - 18

Rekonstrukce prostor OÚ a KD a dovybavení zázemí pro
spolkovou činnost

2015 - 18

Vybudování pergoly a soc.zázemí u Obecního úřadu

průběžně

SDH – nákup potřebného vybavení

průběžně

Podpora volnočasových aktivit pro děti, rodiny

průběžně

Podpora SK Transformátor Počítky

Odhad nákladů
v tis.Kč
500
50
150
50
200
1200
400

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
Termín
realizace

Popis akce

2015 - 16

Nákup kontejneru na komunální odpad - Čtvrtě

2015 - 17

Odbahnění rybníku Pastva

průběžně

Dosadba stromořadí kolem cest

průběžně

Údržba zeleně v obci, výsadba stromů

V Počítkách 22.1.2014
schválilo zastupitelstvo obce 22.1.2014
I.Leskourová

Odhad nákladů
v tis.Kč
15
1000

