Strategický plán obce
pro období 2017-2025

Úvod
Strategický plán rozvoje obce Dobrá Voda u Českých Budějovic je střednědobý dokument určující
hlavní směry rozvoje obce pro období 2017 až 2025. Jeho cílem je vytýčit priority, které budou pro rozvoj
obce největším přínosem. Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že pomáhá jasně si
uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje. Dále soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových
problémů. Ukazuje, jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní
dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit a vytváří základ pro
rozhodování o prioritách obce. Dokument bude sloužit jako podklad při rozhodování zastupitelstva obce
týkající se rozvoje Dobré Vody u Českých Budějovic. Jde o materiál otevřený, který je možno na základě
dalších poznatků a postupem času adaptovat. Úprava strategického plánu se obvykle děje v závislosti na
průběhu a výsledcích realizace, na vývoji situace a názorech v obci, zákonech a rozpočtech státu a na
změnách ve vnějším prostředí. Při zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá Voda u Českých
Budějovic byl zohledněn Územní plán obce z roku 2016. Podkladem pro zpracování Strategického plánu
rozvoje obce byly neoficiální projekty vypracované v předchozích letech a názory zastupitelů.

Metodika a struktura
Podstatou strategického plánu je strategická vize, která vymezuje podobu obce v časovém horizontu. Jde o
žádoucí cílový stav, sdílenou představu o tom, jak má obec v budoucnosti vypadat. Základní informace o
obci jsou uvedeny v profilu. Následná situační analýza mapuje vývoj a aktuální stav konkrétních oblastí
života. SWOT analýza je v přehledné podobě shrnutí silných a slabých stránek obce, stejně jako
příležitostí rozvoje a hrozeb, jež tento rozvoj obce omezují. Další kapitola stanovuje seznam základních
strategických priorit a cílů ve střednědobém horizontu, který byl volen s ohledem na reálné možnosti
obce a vnitřně dále dělen na cíle s nejvyšší, střední a nízkou prioritou.

Vize
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic si chce i nadále zachovat svůj příměstský charakter, chce zůstat
místem příjemným pro život, práci i odpočinek, dále chce přispět k lepšímu vzájemnému sepětí občanů
mezi sebou i k sounáležitosti s vlastní obcí, a to prostřednictvím podpory aktivního společenského a
sportovního života, tradic i občanských aktivit.

Profil obce, analýza současného stavu
Dobrá Voda u Českých Budějovic se nachází v Jihočeském kraji České republiky, ve vzdálenosti cca 5 km
od centra Českých Budějovic. Severovýchodně od Dobré Vody u Českých Budějovic leží město Třeboň,
jihozápadně historický Český Krumlov a severozápadně město Hluboká. V současnosti má obec 34 ulic,
cca 800 rodinných domů, 7 bytových domů a rozlohu 156 ha. Demografická data uvádí 2620 obyvatel
v roce 2017 s průměrným věkem lehce nad 40 roků.

Základní informace
Rozpočet obce (dle výsledku hospodaření za rok 2017)



příjmy 34 066 705 mil. Kč; výdaje 48 193 882 mil. Kč
obec dlouhodobě hospodaří s nulovým zadlužením, bezúročná půjčka od ČMZRB z roku 2003
na výměnu vodovodního azbestocementového potrubí ve výši 8 mil. Kč bude splacena ve druhé
polovině roku 2018. Naopak úspory v bankovních domech po celou tuto dobu převyšovaly
minimálně dvoj až trojnásobně tuto částku.

Občanská vybavenost v obci


obchod se smíšeným zbožím v majetku obce který je otevřen denně vyjma neděle












základní škola, kapacita 340 dětí s tělocvičnou a kuchyní s jídelnou; slouží pro žáky z Dobré
Vody u Českých Budějovic, Srubce, Dubičného a města České Budějovice, zřizovatelem a
vlastníkem je obec Dobrá Voda u Českých Budějovic.
mateřská škola s kapacitou 105 dětí; zřizovatel Dobrá Voda u Českých Budějovic
kostel Panny Marie Bolestné, postavený v letech 1732 – 1739 je majetkem církve
moštárna, majetek obce
3 restaurační zařízení v katastru, z toho dvě v majetku obce
Fotbalové hřiště s travnatým povrchem s tribunou a šatnami, hokejbalové hřiště s asfaltovým
povrchem, 2 tenisové kurty a 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem,majetek obce .
Lékařská ordinace pro dospělé i děti
Hasičská zbrojnice ve vlastnictví obce
Hřbitov ve vlastnictví obce s najatým správcem

Podnikání v obci





v obci sídlí Domov důchodců Dobrá Voda a Centrum sociálních služeb Emausy dohromady s více
než 300 klienty
v obci sídlí Krajské ředitelství Lesů ČR s.p.
v obci sídlí Firma CORAX spol. s r.o.
v obci není realizována žádná průmyslová výroba

Jiné
Blízkost krajského města České Budějovice a dopravní spojení ovlivňuje výchozí podmínky obce, tj.
vytváří pracovní příležitosti, doplňuje chybějící rozsáhlejší občanskou vybavenost včetně nabídky
specializovaných vzdělávacích kapacit, kulturního, sportovního i společenského vyžití. Na druhé straně
místní občané realizují nákupy a využívají četné služby ve městě zejména při návratu ze zaměstnání, i
proto jsou další obchodní aktivity v obci nízké. Rovněž zapojení některých občanů do veřejného či
společenského života v obci může klesat vlivem seberealizace v nedalekém městě.
V posledním období bylo v obci realizováno několik výraznějších projektů, které vedly ke zkvalitnění
prostředí pro život občanů. Jedná se např. o dostavbu školy, výměnu vodovodního potrubí, položení
nových asfaltových povrchů komunikací a postupnou opravu parků. Systematicky dochází k obnově
veřejného osvětlení a následně chodníků. V roce 2016 došlo ke schválení změn Územního plánu obce.
Uskutečněna byla rovněž oprava památníku obětem I. sv. války a schodiště v parku nad kapličkou.
Pokračuje revitalizace tohoto parku s výhledem na vybudování pěší odpočinkové zóny směrem ke kostelu
a k prostoru bývalého hřbitova.
Pro realizaci četných investičních záměrů, k jejichž provedení obec nedisponuje dostatkem vlastních
finančních prostředků, je zcela nezbytné využití dotačních programů, a to v minimálně stejné míře,
jak tomu bylo doposud.

Definice strategických oblastí, situační analýza
Technická infrastruktura obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
Kanalizace



všechny rodinné i obytné domy jsou napojeny na sdruženou kanalizaci, jež vyhovuje potřebě
odvodu dešťových a splaškových vod; byla budována postupně s rozvojem obce; nejstarší je
kanalizace v ulici Potoční, Hornická a Zacharova. Nově byla vybudována oddílná kanalizace
v ulici Nová Cesta. Obec je napojena na centrální čističku odpadních vod (ČOV) krajského
města.



kanalizační síť je v majetku v majetku obce, provozovatelem je firma ČEVAK.

Vodovod

•

provozovatelem je firma ČEVAK, pitnou vodu má obec zajištěnou dálkovým vedením
z úpravny vody Plav, která upravuje vody z přehrady Římov Pouze malé procento obyvatel je
zásobováno z vlastních studen

Veřejné osvětlení





veřejné osvětlení je instalováno v celém rozsahu obce a pokrývá s dostatečnou svítivostí potřeby
obce, je zde cca 450 osvětlovacích bodů
stávající osvětlovací tělesa se sodíkovými výbojkami se postupně obnovují a to s ohledem na
úspornější provoz modernějších svítidel typu LED, jež navíc neprodukují nadbytečný světelný
smog
v současné době je modernizováno více než 50 % veřejného osvětlení

Plyn


obec je plynofikována od roku 1984; realizace ve dvou etapách

Komunikace a chodníky







obec má zpracovaný Pasport komunikací, Pasport veřejného osvětlení i Pasport dopravního
značení
obec zajišťuje běžnou celoroční údržbu; stav místních komunikací i chodníků v majetku obce je
většinou dobrý
v řadě míst jsou poškozené povrchy obecních komunikací (Potoční, Olšová, Spojovací), na
některých místech v obci chybí zpevněný asfaltový povrch komunikací (Na Stráni)
v roce 2011 došlo k zásadní opravě dolní části ulice Pod Lesem i části chodníků v této lokalitě
v roce 2017 byla přebudována a vybavena dešťovou kanalizací ulice Školní a část ulice Hornická
od dobrovodského hřbitova až ke křižovatce s ulicí U Haldy a Pomezní.
Investičně náročná bude celková rekonstrukce ulice Potoční, plánovaná na rok 2019

Dopravní obslužnost

•

jediným veřejným spojením s krajským městem jsou linky autobusů MHD č. 6 a č. 10

Stavební fond



počet rodinných domů v obci: 794; počet bytových domů: 7 (žádný v majetku obce); počet chat či
rekreačních objektů v katastru s evidenčním číslem je 16.
je dosti různorodý, různého stáří a technického stavu; od roku 1903 do konce II. světové války se
bytový fond příliš nezvětšil, nejvíce domů přibylo mezi léty 1970 - 1986

Budovy v majetku obce











hasičská zbrojnice – budova byla zateplena včetně výměny oken z důvodu energetických úspor;
opravena byla klubovna SDH včetně opravy manipulační plochy před celým objektem; využíváno
je i členy JPO V a skupinou mladých hasičů
budova obecního úřadu – kompletně zrekonstruována v roce 2010 a 2011 provedeno odvodnění,
výměna všech instalací, zpevnění stropů, výměna krovu i střešní krytivy.
základní škola – v roce proběhla rekonstrukce budovy pomocí 24 milionové dotace od
ministerstva financí a 16 milionového podílu obce. Vybudováno bylo 5 nových učeben, zásadně
přestavěna kuchyně a vybavena novými technologiemi, o 1/3 byla zvětšena jídelna
mateřská škola – skládá se ze 4 budov a pečuje o 105 dětí
moštárna
šatny SK včetně restaurace
šatny tenisového klubu včetně kiosku s občerstvením
3 dvojgaráže, provozovna pošty a obecní knihovna pro děti i dospělé

Sociální oblast a vzdělávání




obec Dobrá Voda u Českých Budějovic je zřizovatelem místní Základní školy a mateřské školy,
s kapacitou 340 a 105 dětí; pedagogický sbor má okolo 40 pracovníků. Sídlí v objektech ve
vlastnictví obce, kde je i tělocvična a kuchyně s jídelnou.
zdravotní péče v obci je zajištěna ordinací soukromého obvodního lékaře i dětského lékaře

Životní prostředí

Ovzduší





kvalita ovzduší není v obci měřena, vzhledem k absenci těžkého průmyslu v širokém okolí a
modernizaci obou tepláren v krajském městě ji lze považovat za nadprůměrně dobrou.
v zimním období lze v obci i přes 100% plynofikaci bez měření hodnot pocítit smog z lokálních
topenišť, obyvatelé jště mnohdy využívají kotle na tuhá paliva
obcí prochází silnice III. třídy (ulice Lázeňská) tranzitní dopravu směr Ledenice a Třeboň
problémem je sezónní pálení trávy či listí neukázněnými jedinci

Vodní poměry


územím obce protéká Dobrovodský potok, který byl v minulosti nevhodně regulován

Zeleň
 prstenec lesů okolo obce vyvažuje příznivý podíl zalesnění k půdnímu fondu; jde o složení javor,
habr, buk, dub, modřín, borovice, bříza, olše, akát a jilmové porosty; tyto lesy jsou převážně
majetkem obce, firmy Lesy české republiky LČR; obec je vlastníkem 4 ha lesů, malé výměry jsou
soukromé; stav těchto lesních porostů není zcela
 v obci se také nacházejí malé parčíky s přerostlou zelení
Hospodaření s odpady





obec má zajištěno třídění odpadů na sklo, plasty, papír, šatstvo, elektroodpad i bioodpad, dále
pravidelný svoz komunálního odpadu a dvakrát ročně odvoz nebezpečného odpadu
obec má vlastní sběrné místo; veškerý odpad vzniklý v katastru obce je odvážen mimo obec
obec pravidelně řeší zamezení vzniku nových a příležitostných skládek jejich úklidem, zapojením
dobrovolníků a upozorněními, závorami apod.
obec čelí soustavnému znečisťování přírody neznámými pachateli a vynakládá prostředky na
zjednání nápravy opakovaným úklidem

Sport






obec podporuje sportovní akce a finančně činnost jednotlivých sportovních oddílů, které jsou
sdruženy pod hlavičkou Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic.
sportovní oddíly, které náleží pod Spolek sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic
jsou: fotbal (muži a žáci), tenis, hokejbal, volejbal ženy, biliard hokej (šprtec) a badmington
pod hlavičkou Sdružení dobrovolných hasičů cvičí družstva Mladých hasičů v požárním sportu
v obci citelně chybí veřejné hřiště pro děti mladšího školního a zejména předškolního věku;
plánována je jeho výstavba v rámci družiny mládeže při škole
v obci u hřiště Spolku sportovního klubu Dobrá Voda u Českých Budějovic s travnatým
povrchem pro potřeby fotbalového klubu existuje i hřiště s asfaltobetonovým povrchem z roku
2007, jež vyžaduje rekonstrukci povrchu a zmenšení herní plochy

Kultura


Obec kulturní akce s výjimkou vánočních koncertů systematicky nepořádá, ale podporuje
finančně pořadatele akcí, pokud se o finanční dar přihlásí

Turistika




obec má atraktivní geografickou polohu; je snadno dostupná pro turisty i cyklisty, zejména během
letní sezóny jimi bývá hojně navštěvována
obcí prochází turistické značení Klubu českých turistů

SWOT analýza
Vhodnou formou k definování problémových oblastí obce je SWOT analýza, která se v přehledné
tabulkové formě zabývá silnými (Strengths) a slabými (Weaknesses) stránkami a rovněž příležitostmi
(Opportunities) a ohroženími (Threats) a navazuje tak na zpracovaný profil obce a situační analýzu
z předchozí kapitoly.

Silné stránky
1. kvalitní bydlení příměstského typu s vysokým podílem zeleně a nabídkou výhod blízkého
krajského města
2. dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, nulové zadlužení obce
3. občanská vybavenost adekvátní velikosti obce (obchod, školy, lékař aj.)
4. realizovaná plynofikace obce
5. absence průmyslové výroby a podnikání s dopady na životní prostředí
6. nezatížení automobilovou dopravou; silnice III. třídy prochází jen ul. Lázeňskou
7. dobrá dopravní dostupnost silničních tahů České Budějovice – Praha, České Budějovice – Plzeň,
České Budějovice – Brno a České Budějovice – Linec
8. aktivní lidské zdroje ochotné realizovat akce pro občany ve vlast. volném čase
9. Nabídka kulturních a společenských akcí, z nichž část má dlouholetou tradici (Dobrovodská pouť)
10. nabídka volnočasových aktivit pro děti (hasiči, fotbalisté) i dospělé sportovní kluby
11. komplexní zabezpečení svozu odpadů mimo obec a dostatečná nabídka kontejnerů pro třídění
odpadu
12. nabídka pečovatelské služby poskytovaná Městskou charitou České Budějovice a společností
LEDAX a využitelnost obou domovů pro seniory
13. atraktivní území pro pobytovou rekreaci s cyklostezkami i značenými turistickými trasami

Slabé stránky
1. neexistence dalšího veřejně přístupného hřiště pro i mladší děti; work-out sportoviště pro mládež
či parametrově dostatečné víceúčelové hřiště s umělým povrchem
2. závislost obce na službách blízkého krajského města
3. Neexistence společenského sálu o kapacitě 100-120 osob
4. neexistence ubytovacích a stravovacích kapacit v obci a nevyužitý turistický potenciál jako zdroj
příjmů pro obec
5. zastaralé veřejné osvětlení v obci – asi 50%;
6. stav komunikací (Potoční, Sadová, Spojovací, Olšová, Trávní)
7. havarijní stav kanalizace (ul. Potoční)
8. neexistující komplexní a systematická práce s veřejným prostorem (parčíky; sochy, artefakty)
9. neuskutečněné zmapování aktuálních potřeb a názorů občanů obce
10. Nezdokumentovaná historie obce
Další zjištění slabých stránek, jež lze řešit ihned a operativně:

1. malá frekvence kontrol dodržování povolené maximální rychlosti v obci hlídkami Policie ČR či
dodržování zákazů stání vymezených dopravními značkami
2. dovážení malých dětí do školy a parkování v rozporu s dopravními předpisy v ulici Na Vyhlídce
3. nedisciplinovanost řidičů, kteří parkují na místních komunikacích
4. rušení nočního klidu hosty v restaurací u prodejny potravin
5. neexistence směrových orientačních tabulí v obci;
6. až dosud neexistující závazně zpracovaná koncepce rozvoje obce, Strategického plánu obce;
blokující přístup k dotačním titulům i koncepčnímu rozhodování o investicích v obci

Příležitosti

1. chránit příměstský ráz Dobré Vody a podporovat sounáležitost občanů s obcí
2. zajistit efektivní výběr a zpracování projektů pro krajské, národní, evropské dotační tituly
v adekvátním časovém předstihu

3. využít grantové programy pro obnovu veřejného osvětlení včetně stožárů a kabelů, chodníků a
komunikací

4. zlepšit využití dešťové vody a její zadržení v krajině; řešit travnatými pásy, zatravněním svahů,
vsakovacími nádržemi

5. podporovat rozvoj kulturních i sportovních akcí s kvalitním programem pro maximální
zapojení občanů a budování sousedských vztahů; s důrazem na děti a zejména mládež
6. modernizace sběrného místa (dvora)
Další příležitosti, jež lze řešit ihned a operativně:

1. podporovat zapojení obyvatel do ochrany přírody a péče o krajinu; do monitorování znečistění,
úklidu a likvidace skládek; zajistit osvětu k udržování soukromých studní a k péči o kvalitu
spodních vod
2. využít nově zakoupený pozemek zahrady při základní škole výhradně pro potřeby žáků a školy
(např. work-out hřiště, biopark, výsadba školní zahrady; výukové prvky aj.)
3. zvýšit podíl tříděného odpadu s cílem získat pro obec další finanční prostředky za třídění;
vykomunikovat plnění povinností v oblasti odpadového hospodářství s místními podnikateli v
souladu se záměry ÚP
4. ošetřit zákaz pálení trávy, listí vyhláškou; zajistit osvětu o kvalitě ovzduší v souvislosti s
Hrozby
1. nevyužívání vícezdrojového financování či nezískání prostředků z dotací pro investice v obci
2. nezájem občanů podílet se na zlepšování ovzduší v oblastech, jež mohou sami ovlivnit – výměny
kotlů, spalování odpadků z domácnosti, pálení trávy, skládky
3. snížení dopravní obslužnosti obce veřejnou dopravou
4. Snaha Magistrátu města České Budějovice o vytvoření nové komunikace mezi Rudolfovskou
třídou a západním okrajem Dobré Vody, která by vygenerovala až několikanásobek počtu
vozidel, projíždějících obcí
5. Snaha České Pošty vnutit obci provozování zdejší provozovny obci s kompenzací neadekvátně
nízkou nabídkou finančních prostřeků

Vytyčení strategických cílů
V kapitole jsou uvedeny prioritní oblasti dalšího rozvoje obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, které
dělíme do skupin dle důležitosti pro celé střednědobé období (2015-2025). Předpokladem je návazné
rozpracování dílčích projektů včetně finančního rámce s cílem zajistit spolufinancování z dotačních
programů.

Strategické cíle s nejvyšší prioritou


Oprava nové fary (není vlastnictví obce)

Strategické cíle se střední prioritou


rekonstrukce vybraných úseků kanalizace

Strategické cíle s nízkou prioritou


inovace veřejného osvětlení v celé obci (náhrada za LED)

Časový harmonogram vybraných investičních strategických cílů
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic se s počtem obyvatel 2620 řadí k menším obcím, což je třeba
zohlednit při úvahách o dotačních možnostech obce. Prioritou je zachovat dosavadní bezdlužnost nebo

nízkou zadluženost obce a zvažované investiční záměry pružně koordinovat s dotačními tituly, které jsou
aktuálně k dispozici. Lze předpokládat, že jednotlivé cíle bude možné realizovat z rozpočtové rezervy
v kombinaci s dotací, jejichž obvyklá výše se zpravidla pohybuje v rozmezí maximálně 50% z částky
konkrétní investice.

Investiční akce, Výhled do r. 2025
1. Výměna vodovodního potrubí Trávní, Na Lukách
2. Víceúčelové hřiště ZŠ zaměření pro družinu vč. opravy povrchu stávajícího hřiště a
terasy ( mezi ZŠ a ul. Školní)
3. Víceúčelová budova (kancelář správce, sklad s dílnou, obřadní síň, WC) hřbitov ul.
Hornická
4. Oprava povrchu komunikací Olšová, Spojovací
5. Atletický ovál ZŠ (pod tělocvičnou)
6. Oplocení areálu školy
7. Sportovní areál ul. Hornická (Pod dobrovodským hřbitovem)
8. Kompletní rekonstrukce ulice Potoční (kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace,
odstavné plochy, chodníky)
9. Přístavba objektu ke stávající restauraci na hřišti pro kulturně společenské
vyžitíul.Zacharova (kulturní a společenské centrum, plnící funkci setkávání a
prostředku k organizování kulturního a společenského života v obci )
10. Úprava plochy u kostela (plocha pro konání poutě + bývalý hřbitov) - dotvoření okolí
kostela z odstavné plochy pro konání poutí a manipulační plochy na víceúčelový
veřejný prostor
11. Parkové úpravy prostoru u pomníku II.světové války ul.Zacharova - dokončení
kultivace stráně za kapličkou spolu s rekonstrukcí stávajících mostků přes potok
a doplněním nového
12. Informačni tabule v obci týkajici se historie D.V. a naučné stezky
13. Úprava prostoru vstupu do ZŠ (nádvoří) z ul. Na Vyhlídce
14. Parkovani - zhodnoceni stavu komunikaci a vytipovani mist kde by šla komunikace
rozšiřit na úkor chodniku/trávniku -> vice parkovacich mist
15. Odpady - Úprava sběrného dvoru, potřebná větši kapacita do budoucna, možnost
ukládat třiděný odpad přimo ve sběrném dvoře
16. Parkové úpravy prostoru mezi ul.Lázeňskou a ZŠ (přístup k ZŠ a Atletickému oválu)
17. Zabezpečit materiálně i personálně obecní úřad pro zvýšení podílu obce v
komunálních službách, odpadovém hospodářství a v sociální oblasti
18. Přístavby objektu k prodejné potravin – rozšíření obchodní sítě - vybudování
parkoviště pro nakupující na pozemku za prodejnou
19. Propojení ulice Stará cesta a ulice U Křížku obnovením komunikace na p.č. 2529 ve
vlastnictví obce, vedené v KN jako ostatní komunikace, ostatní plocha.
20. Propojení atriáků se Starou cestou, bezpečnější pohyb cyklistů a pěších. - část
cyklostezky, která se po stavbě dálničního tunelu Pohůrka napojí na
českobudějovickou a propojí pro cyklisty a bruslaře obec s městem
21. Nalezeni, zajištěni vhodné plochy pro ukládani stavebniho materiálu (aby se to
neukládalo doprostřed obce ( p.č. 279/8 kat. Třebotovice?)
22. Parkové úpravy mezi atriovou výstavbou, pokud nedojde k prodeji vlastníkům
rod.domu,
23. Pokračování v opravách komunikaci v obci včetně případné výměny inž.sítí (voda,
kanalizace apod.), Komplexní výměna veřejného osvětlení v obci za úsporná svítidla
s následnou opravou chodníků

24. Vybudování rozhledny ve spolupráci s Lesy ČR v prostoru za objektem lesů u altánu
25. Výstavba krytého plaveckého bazénu při ul.Školní (nad ZŠ) – využití nejen pro
občany, ale i ZŠ Dobrá Voda, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Srubec
26. Zjištovani nazorů obyvatel / Pravidelné ankety na téma rozvoj obce

Závěr
Hlavním úkolem bylo navržení a sestavení hlavních priorit rozvoje obce, vytvoření portfolia rozvojových
doporučení, nikoli vytvoření reprezentativního „Strategického plánu rozvoje obce“. Tato doporučení
poslouží vedení obce jako podklad při rozhodování o určení prioritních projektů obce. Strategický
plán obce je rovněž dokumentem, který bude průběžně aktualizován a jehož realizace bude průběžně
monitorována.

Schváleno zastupitelstvem obce 28. 12. 2017.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 20.12.2018 v bodě 13 veřejného zasedání bylo
schváleno doplnění textu na straně 7, odstavec investiční akce, Výhled do r.2025, bod 4., a to
Oprava povrchu komunikací Olšová, Spojovací, Trávní, Na Lukách.

