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Vypracoval: MMach,září 2013 

Schválilo Obecní zastupitelstvo na jednání dne 4.9.2013  
Úprava č. 2/2013 

 
 
CÍL = Zajistit plynulý chod obce a investovat do zlepšení životních podmínek občanů, obslužnosti obce a 
životního prostředí. 
 
 
Úvod:  
Tento plán obnovy a rozvoje byl navržen a schválen obecním zastupitelstvem Svinařov na základě potřeby určení 
jednotlivých akcí, jejichž realizace má vést zejména ke zlepšení životních podmínek, životního prostředí, obslužnosti, 
bezpečnosti a vzhledu obce. Při jeho tvorbě a schválení byly brány v úvahu a následně uplatněny všechny možnosti, a 
to zejména finanční, organizační a realizační. Stejně tak byly dodrženy všechny atributy rovného přístupu k informacím, 
k etnické příslušnosti, k věkové a sociální skupině, a to pro všechny občany obce. 
Tento plán bude dále průběžně kontrolován a může být v případě potřeby schválením obecního zastupitelstva změněn, 
doplněn, přepracován nebo zrušen. 
 
 
A. Běžný provoz a chod obce 2013-2015: 
 

1. Údržba obecních věcí: 
a. Údržba obecních věcí bude prováděna na přijatelné úrovni tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo 

majetku, a to vždy s ohledem na stav obecních financí. 
b. Každoročně budou posekány obecní pozemky 
c. 2x ročně proběhne prohlídka obce a bude zdokumentován nepořádek kolem domů zvláště na 

obecních pozemcích (odpad, vraky aut, stavební odpad, apod.). 
d. Každoročně bude vyhlášena dobrovolná akce jarního úklidu, při které bude proveden úklid odpadků 

v obci po zimním období. 
 
 
2. Životní prostředí a mládež: 

Obecní zastupitelstvo a příslušné výbory budou zaměřovat činnosti na: 
a. Péči o zeleň. 
b. Správu a údržbu dětského hřiště s ohledem na zlepšení prostředí pro maminky a malé děti. 
c. Správné nakládání s odpady s prioritou maximálního ušetření výdajů při dodržení všech ustanovení 

zákona o odpadech. 
d. Sportovní a zábavné akce pro děti a mládež 

 
 

3. Kultura v obci 
Obecní zastupitelstvo a příslušné výbory budou zaměřovat činnosti na: 
a. Pořádání kulturních akcí (oslavy, soutěže, apod.). 
b. Kulturní zájezdy pro občany obce. 
c. Vítání nových občánků a gratulace jubilantům. 
d. Periodické vydávání „Svinařovského zpravodaje“ 
e. Propagace obce formou vydání roční kalendáře 
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4. Bezpečnost v obci:  

Obecní zastupitelstvo a příslušné výbory budou zaměřovat činnosti na: 
a. Zajištění bezpečnosti, k tomu bude využívána v maximální možné míře PČR. 
b. V roce 2013 bude obec hledat alternativní řešení pro zajištění prevence a udržení bezpečné obce. 
c. Odchyt volně pobíhajících psů bude realizován jednotlivými objednávkami útulku Bouchalka nebo 

jiného alternativního dodavatele. 
 

5. Infrastruktura, energie 
Obecní zastupitelstvo a příslušné výbory budou zaměřovat činnosti na: 
a. Běžnou údržbu obecní infrastruktury v souladu s bodem 1. 
b. Zajištění správy a provozu splaškové kanalizace bude realizováno v gesci Sdružení TSH. 

 
6. Stavební činnost 

Obecní zastupitelstvo a příslušné výbory budou zaměřovat činnosti na: 
a. Běžnou údržbu obecní infrastruktury v souladu s bodem 1. zejména s ohledem na zajištění 

provozuschopnosti a bezpečnosti občanů. 
b. Investiční stavební činnost a opravy obecních věcí budou prováděny podle schváleného plánu a 

rozpočtu 
 

B. Vyhodnocení realizace Plánu k 9/02013  
 
1. Realizované položky v tomto volebním období:  

a. 4 – Obecní rozhlas 
b. 7 -  Úprava el- vedení U Lébráku 
c. 9 – Sportovní plocha na dětském hřišti 
d. 12 – Oprava autobusové zastávky 
e. 19 – Památník padlých  
f. 20 – Pietní místo na hřbitově 
g. 21 – Vybavení odpadkovými koši 

 
2. Zbývá k realizaci:  

a. Celkem - 14 
b. Z toho finančně dostupných z obecních prostředků - 9 

 
C. Změny Plánu k 9/02013  

 
1. Položka 3 - kanalizace Na Průhoně-Zahradní se přesunuje do 2013-2014 s tím, že akce bude dále 

aktualizována. Realizace bude záviset na výsledku a délce schvalovacích řízení příslušných institucí, celkové 
výši rozpočtu akce, resp. eventuální nutnosti  rozdělení akce na etapy, apod.. Obec se bude maximálně snažit 
využít dotační možnosti KÚ, fondů, apod., pokud budou dotační tituly vypsány. 

2. Položka 5 - zvelebení pozemku u přečerpávací stanice se vypouští 
3. Položka 6 - zvelebení pozemku a cesty proti „kadeřnictví“ se vypouští 
4. Položka 14 se vypouští – potok je v gesci Povodí Vltavy (Správa lesů Benešov) a obec není oprávněna jakkoliv 

do něj zasahovat. 
5. Nově se zařazuje položka č. 22 – Oplocení dětského hřiště v roce 2014-2015 s tím, že uskutečnění akce a 

termín bude upřesněn podle výše rozpočtu a možností obecní pokladny. 
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D. Investice a zlepšení prostředí obce 2012-2015 – viz příloha  

Příloha je nedílnou součástí tohoto plánu a jsou v ní obsaženy základní popisy jednotlivých akcí, tj. umístění, 
stávající stav, požadovaný stav, odhadovaná cena uvedení do nového stavu a časové určení realizace. 
Rozpočtované výdaje musí být vždy součástí rozpočtu obce a realizaci zajistí jednotlivé odpovědné výbory. 

 
E. Pobídky občanům a podnikatelům 2012-2015: 
 

1. Obec může motivovat občany a podnikatele za účelem zvýšení počtu obyvatel a podnikajících fyzických i 
právnických osob těmito podněty: 
 

a. Zajistit obecní informační systém, na kterém budou podnikatelé zviditelněni pro snazší orientaci. 
 

b. Pro nové podnikatelské subjekty poskytnout po dobu dvou let kompenzaci na stočné v obci a po dobu 
jednoho roku kompenzaci za svoz odpadů (resp. separaci) v objektu, ve kterém budou mít zapsané 
místo podnikání, tento postup lze použít pro nově přihlášené místo podnikání, a to od 1.1.2013. Tato 
kompenzace je nenároková a její formu určí Obecní úřad po dohodě s majitelem nemovitosti. 

 
c. Poskytnout podnikatelským subjektům zápis na www obce do sekce „Naši podnikatelé“ 

 
 
Jaroslav Pružinec v.r. 
starosta obce 


