Program rozvoje obce na období 2014-2019

Zastupitelstvo obce po posouzení všech potřeb občanů a obce předkládá
obecnímu zastupitelstvu ke schválení tento program rozvoje obce pro léta 2014-2019.

1) Prioritou obce bude především zabezpečit zcela objektivně vyřizování všech
potřeb občanů, které budou předneseny na jednání veřejného zastupitelstva a
přímým kontaktem s občany. Důležitá bude především stabilizace stavu počtu
občanů obce a zlepšování jejich životních a sociálních potřeb.
2) Za důležité se bude považovat zejména starost o vzhled obce, kde bude řešeno
vždy podle potřeb a finančních možností obce ošetřování obecních ploch
s předpokladem, že bude jednáno s občany, aby pomáhali při udržování
obecních ploch v prostorách jejich bydliště, případně rekreačního objektu.
3) Důležitou oblastí bude udržování internetových stránek obce a tím i
informační systém pomocí internetu.
4) Zásadní otázkou bude oblast investiční a neinvestiční, kde budou tyto
priority:
a) vybudování chodníků v části od Motorestu na konec obce při výjezdu do
Radhoště dle finančních možností.
b) připravit rozšíření obecního vodovodu v obci Stradouň na zbývající část
obce projektově, stavebně a dle finančních možností.
c) podílet se na přípravě budování kanalizačního systému a čističky
odpadních vod pro obec ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického
kraje.
d) Dle finančních možností zajistit výměnu oken na č.p.98 a obnovu boční
fasády na budově
e) Vybudování parkoviště pro potřeby místní mateřské školky u čp. 98 a
výstavba nové čekárny
f) Zajistit obnovu zeleně na obecních plochách a místním hřbitově
g) Provést rekonstrukci obezdění okolo budovy č.p. 98
h) projednat s Krajskou meliorační správou opravu spodní části regulované
části Svářeňského potoka včetně jeho vyčištění
5) Všechny výše uvedené body bude obec řešit podle stavu finančních
prostředků obce v případě získání možnosti prostředků z Programu obnovy
vesnice nebo jiných dotačních titulů.
V oblasti starosti o občany obce bude obec zabezpečovat:

a) vytváření podmínek pro zachování chodu Mateřské školky v obci
Stradouň
b) hledat další možnosti využití prostoru v objektu čp. 98 – Obecní úřad a
sportovního areálu
c) v činnosti finančního výboru bude úkolem zabezpečit v každém
kalendářním roce pořádání akcí pro děti v obci
d) bude udržována součinnost se Sborem dobrovolných hasičů, která by měla
spočívat ve výpomoci jejich členů při udržování vzhledu obce a obecních
prostor, a samozřejmě pokrytí základních potřeb jejich činností
e) obecní zastupitelstvo bude posuzovat situace pro výměnu kontejnerů pro
sběr tříděného odpadu
f) neustálá péče bude věnována řešení potřeb občanů, kteří převýšili 80. roků
věku, případně starým občanům, kteří budou vyžadovat zvláštní péči
6) Obec bude spolupracovat s podnikatelskými subjekty v obci v zabezpečování
jejich podílu na udržování a zvelebování okolí jejich prostorů i jejich pomoci
při některých investičních i neinvestičních akcích obce.
7) Obec bude pokračovat v prověřování majetkových poměrů pozemků
v katastru obce a započne s uplatňováním svých práv.

Ve Stradouni dne 4.11.2014

Tento program byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva
dne 17.11.2014

