Obec Šebrov - Kateřina
Projednáno a schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 20.1.2015

Programové prohlášení obecního zastupitelstva obce
Šebrov - Kateřina
období 2015-2018
Úvod k programovému prohlášení:
Po komunálních volbách v říjnu 2014 začala další etapa v budování naší obce. Proto
považujeme za nutné jasně říci, jaká je představa obecního zastupitelstva o dlouhodobém
rozvoji obce a jaké jsou cíle současného volebního období. Tyto cíle chceme postupně
naplňovat v závislosti na potřebách občanů a na finančních možnostech obce.

1.

Hospodaření obce

 Obec bude i nadále hospodařit s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem při rozumném využití
dotačních programů
 S majetkem obce budeme nakládat hospodárně
 Učiníme kroky k maximalizaci zhodnocení dočasných volných finančních prostředků obce
při zachování nízké míry rizika

2.
a)

Technická infrastruktura

Zajištění plynulých dodávek pitné vody

 Rezervní zdroj vody - připojení obecního vodojemu na vodovod VAS a.s. divize
Boskovice v souvislosti s posilováním kapacity vodojemu pro obce Svinošice a Lipůvka.
Tento přívod vody bude v běžném režimu odstaven a použit pouze jako rezervní v případě
nedostatku vody z vlastních zdrojů
 Stabilizace vodovodního řadu - zajištění dlouhodobé stabilizace poruchového vodovodního
řadu, a to preventivní rekonstrukcí nejvíce poruchových úseků a využitím nejmodernějších
metod oprav vodovodního řadu
 Projektová dokumentace ke kompletní postupné rekonstrukci vodovodního řadu - příprava
projektové dokumentace ke kompletní rekonstrukci vodovodního řadu tak, aby bylo
možné využít všech dostupných možností k jeho celkové postupné obnově
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b) Doprava a pozemní komunikace v obci
 Zpomalení dopravy - prioritou je směr od Lipůvky - odlehčení centra obce propojovací
komunikací k „řadovkám“ spojené s kruhovým objezdem na krajské komunikaci
(podmínkou je pozemkové vypořádání s majitelem pozemků potřebných k realizaci stavebního
záměru)

 Technické zhodnocení komunikace ve svaté Kateřině včetně kanalizace
k.ú. Svatá Kateřina

- p. č. 92,

 Chodníky v obci - rekonstrukce chodníku v části Končiny a výstavba chodníku v Šebrově od obecního úřadu směrem k hlavní silnici
 Nová zastávka - ve Svaté Kateřině včetně přístupového chodníku - směr Lipůvka
 Rekonstrukce zábradlí místní komunikace u potoka ve Svaté Kateřině
(podmínkou je předcházející oprava vodního toku Lesy České republiky, s.p.)

 Hledání možností parkování v obci - v návaznosti na plán rozvoje obce
 Hledání možností posílení dopravní obslužnosti obce

3.

Život v obci

a) Společenské prostředí v obci a koncepce rozvoje
 Plán rozvoje obce – příprava koncepčního dokumentu přesahujícího svým rozsahem
současné volební období
 Moderní obec - vytváření moderní, transparentní, komunikující obce
 Informovanost občanů - zvyšování informovanosti občanů pomocí pravidelně
aktualizovaných internetových stránek obce, vývěsních skříněk, obecního rozhlasu,
pomocí informačních SMS zpráv a pravidelným vydáváním Šebrovského zpravodaje
 Obecní úřad - rekonstrukce, zateplení a vybavení budovy obecního úřadu
b) Sociální politika obce
 Sociální bydlení - průzkum zájmu občanů o tuto formu pomoci stávajícím obyvatelům naší
obce, kteří se ocitnou v tísnivé životní situaci
Za předpokladu kladného ohlasu a za předpokladu podpory ze státního rozpočtu a
evropských fondů výstavba několika malometrážních sociálních bytů
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c) Kultura, sport a vzdělávání
 Podpora Základní a Mateřské školy v Šebrově
 Víceúčelová hala - tělocvična pro místní základní školu, případně společenský sál pro
kulturní a společenské aktivity v obci
Vzhledem k nejednotným reakcím obyvatel na potřebnost tohoto objektu pro naši obec
považujeme za nezbytné probrat s občany možné varianty dalšího vývoje a poté vyhlásit
REFERENDUM, které s jednoznačnou platností odpoví na otázku, zda občané stavbu
podporují, či nikoli
 Podpora organizačních jednotek obce - Sboru dobrovolných hasičů Svatá Kateřina, obecní
knihovny v Šebrově a obecní knihovny ve Svaté Kateřině
 Podpora sdružení, spolků a udržování tradic - budeme finančně a materiálně podporovat
různá zájmová sdružení, organizace, spolky a volnočasové sportovní aktivity
 Podpora všech aktivit směřujících k práci s dětmi a mládeží
d) Ekologie a péče o životní prostředí
 Ekologie, ochrana přírody a krajiny - aktivní ochrana atraktivního okolí naší obce, citlivé
dotváření rekreačně - sportovními prvky, podpora vody v krajině
 Koncentrace sběru tříděného odpadu - soustředění do jednoho sběrného místa, sběr a
zpracování bio odpadu, pokračování spolupráce se sběrným eko - dvorem v Lipůvce
 Rybník v Luzích - prostor pro rekreaci a volnočasové sportovní aktivity
(podmínkou je úspěšný výkup pozemků od jejich majitelů)
Programové prohlášení Zastupitelstva obce Šebrov – Kateřina lze v průběhu volebního období
doplnit a rozšířit o jiné konkrétní body podle aktuálních podmínek.
Doufáme, že úkoly, které jsme si před sebe na uvedené volební období postavili, se setkají
s podporou a pochopením našich občanů a aktivně se svou účastí zapojí do jejich plnění.

