Plán hlavních úkolů pro rok 2015-2020
Plán hlavních úkolů je připraven pro toto období a měl by sloužit jako návod k tomu, jak by obec měla
postupovat ve svém dalším rozhodování. Je rozdělený do jednotlivých sekcí, které jsou odrazem
dnešních potřeb či již vloženými prostředky do uvedených záměrů obce.

Ekonomika a finance:
Ekonomika je nejdůležitějším aspektem fungování obce a měla by být prioritou při plánováním a rozvoji obce.
Špatná ekonomika může obec ohrozit a přivést ji do velmi bezvýchodných situací. Při rozhodování do investic,
kde se nepočítá se ziskem se nemůže stát, že obec tyto projekty podpoří (špatné zkušenosti z minulých let).
Cílem dobré a zdravé ekonomiky je mít po tuto plánovanou dobu rozpočet vyrovnaný nejlépe přebytkový
s vytvořením rezervy. Vše je závislé od výši investic a dosahovaných příjmů a splácením úvěrů. Je nutné mít
finance dlouhodobě úměrně vyrovnané a vytvořit si rezervu vlastních finančních zdrojů.
Výrazným příjmem je i vlastní hospodářská činnost obce. Jde převážně o lesnickou činnost a pronájmy bytů a
nebytových prostor.
Investiční akce:
Hlavní investicí bude vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálu Zdraví. V budoucnu se
budou postupně doplňovat další sportoviště a zařízení v tomto areálu. Počátkem těchto záměrů je již rok 2015.
Obec bude pracovat na projektu cyklostezek a první takovou bude cyklostezka do Svitav. Dalším úkolem je
zahrnutí i ostatních vhodných úseků (Hřebeč, Hornická, komunikace na Vysoké pole, stará 35 - spojovačka na
Hřebeč).
V rámci komplexním pozemkových úprav je nutné zřídit veřejně prospěšné stavby. Jsou jimi protipovodňové
opatření ohrožených lokalit v obci (Spáleniště,u Váhy,u fotbalového hřiště) retenční nádrž v horní části
obce.Dle možností usilovat o opravy komunikací na Vysoké pole a na Hřebči.
Řešení kanalizace v obci, opravy místních komunikací a mostků, budování chodníků, oprava kulturních
památek. Dále je nutností se zaměřit na veřejné osvětlení a zajistit jeho generální anebo větší opravu včetně
jeho pasportu.
Všechny tyto investiční akce jsou závislé na výši volných finančních prostředků obce. Dalším důležitým
aspektem je získání dotace či grantu nebo výhodného úvěru.
V případě realizace kanalizace v obci se odsunou další investice obce do budoucna a v horizontu 15 -20 let
nebude mít obec na další investice prostředky.
Opravy a udržování:
Všechny nemovitosti ve vlastnictví obce, dále bytové domy, nebytové prostory, veřejná prostranství,
komunikace, vodovod budou stát nemalé finanční prostředky a pravidelná údržba ušetří v budoucnu velké
peníze obci za velké opravy.

Pracovní příležitosti:
Zaměstnávání občanů (pracovníci VPP) přes úřad práce a podpora drobného podnikání v obci. Obec bude
nabízet pozemky na Spáleništi pro drobnou průmyslovou činnost.
Životní prostředí:
Vybudování protipovodňových opatření na Spáleništi a dalších ohrožených místech v obci. Pravidelné čištění
koryta Třebovky a rybníčků v obci.
Údržba zeleně a stromů v obci, celkově řešit krajinný ráz obce.
Dokumentace obce
Dokončení UPO, komplexní pozemkové úpravy (započetí), pasporty k obecním nemovitostem, k veřejnému
osvětlení, veřejných komunikací.
Školství
Zajištění provozu ZŠ a MŠ do dalších let v obci. Součástí je rekonstrukce vnitřních instalací a interiéru budovy
školy včetně jejich vybavenosti a dostatečné kapacity vyučovacích prostor. Spolu s tímto souvisí vybudování
sportovního zázemí pro žáky.
Kultura a sport
Podpora kulturních a sportovních aktivit obce. Přivést zpět do obce tradice a podporovat spolky v jejich činnosti
pravidelně z rozpočtu obce.Pod záštitou obce pořádat výstavy a přehlídky spolků (výstavy apod.) Vést mládež a
děti ke sportu. Zajistit pro občany vzdělávací semináře a různá sezení k získávání poznatků a vědomostí.
Péče o seniory
Poskytovat starším a nemocným obyvatelům pomoc. Zajistit v domě s pečovatelskou službou dostatečný servis
a slušné bydlení. Sociálně slabším, zdravotně postiženým občanům obce nabídnout pomoc v rámci činnosti
sociální komise zřízené obcí.

