Strategický rozvojový dokument

OBEC ŘENČE
2007-2013

Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Řenče, vyjadřující
předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je
koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu
veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek

Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době
žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel
v obcích.

Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
-

občanská vybavenost a kvalita života

-

doprava a technická infrastruktura

-

územní rozvoj

-

životní prostředí

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času a vzdělávání.

SPORTOVIŠTĚ, ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
- rekonstrukce sportovního areálu Řenče ( 2007-2013)
- výstavba nových hřišť, Libákovice u ZŠ (2008)
- výstavba sociálního zařízení na sportovním areálu Řenče (2008)
- dostavba hřiště v Hájích (2010)
- výstavba dětského hřiště v Oseku (2009)
- oprava hřiště ve Vodokrtech (2008-2010)
- podpora organizace sportovních akcí (trvale)
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH AKCÍ
- rekonstrukce a vybavení kulturních zařízení a objektů občanské vybavenosti (2007-2013)
- oprava střechy, fasády a elektroinstalace v KZ Osek (2009-2010)
- oprava střechy na klubovně Vodokrty (2009)
- oprava střechy a stavba komínů na KZ Libákovice (2009)
- rekonstrukce sociálního zařízení v KZ Řenče (2009)
- výstavba nového víceúčelového zařízení ve Vodokrtech (2010-2013)
oprava a rekonstrukce budovy obecního úřadu a pošty (2008-2009)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA

-

oprava, rekonstrukce a modernizace ZŠ – modernizace soc. zařízení, výměna oken
výstavba mateřské školy, tělocvičny
podpora volnočasových aktivit pro děti, mládež
celoživotní vzdělávání, podpora realizace výukových programů
podpora vzdělávacích kurzů, podpora rekvalifikačních kurzů

CESTOVNÍ RUCH
- zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu (trvale)
- výstavba naučných stezek a stezek pro pěší turisty v okolí rozhledny Kožich (2009)
- zbudování odpočívadla u vyhlídkové plošiny Kožich (2008)
ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ JEDNOTKÁM ZAJIŠŤUJÍCÍM BEZPEČNOST OBYVATEL
- nákup hasičského auta pro Libákovice (účast na soutěžích požárního sportu) (2009)
- oprava hasičského auta pro Vodokrty a Řenče (trvale)
- nákup potřebného vybavení (trvale)
REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
- obnova kulturních a historických památek (trvale)
- oprava kostela, odvlhčení a úprava vnitřních částí (v majetku církve)

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a
vybudovat kvalitní místní komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných zdrojů.
DOPRAVA
podpora dopravní obslužnosti ( dlouhodobě)
opravy a rekonstrukce místních komunikací úsek Háje – Osek – Řenče – Plevňov (20092013)
rekultivace návsi Knihy (2010)
rekonstrukce a výstavba nových chodníků Řenče, Háje (2009-2010)
rekonstrukce a oprava chodníku ve Vodokrtech (2010)
zajištění přechodu u ZŠ Řenče (2010)
zhotovení pasportu MK a pasportu dopravního značení MK(2007-2008)
- oprava mostů na místních komunikacích (2012-2013)
- úprava v okolí čekáren ČSAD, nákup nových čekáren (2009-2013)
- vytváření parkovišť a ploch pro odstavení kamionů (2010-2012)
CESTOVNÍ RUCH
- výstavba cyklostezek (2011-2013)
OBNOVITELNÉ ZDROJE
- podpořit využití obnovitelných zdrojů (trvale)
- v souladu s územním plánováním podpořit výstavbu fotovoltanických elektráren
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- zavedení bezdrátového veřejného rozhlasu do všech obcí (2010-2012)
- rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení ve všech sedmi obcích ( 2009-2010)
- podpora nových datových sítí (trvale)
- údržba hřbitova, obnova obvodové zdi (2007)

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především vytvoření kompletního územního plánu, který zajistí další rozvoj obce.
-

pořízení územního plánu všech sedmi obcí (2009-2010)
podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu(trvale)
pořízení generelu odpadové kanalizace, ČOV a vodovodů (2010)
obnova kulturních a historických památek (trvale)
oprava kostela, odvlhčení a úprava vnitřních částí (v majetku církve)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
-

rekultivace veřejných prostranství na parky (dlouhodobě)
rekultivace zanedbaného prostranství v okolí kostela Řenče(2009)
stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství v obcích (dlouhodobě)
vytváření odpočinkových míst (2007-2013)
péče a ochrana v obecních lesích, oprava lesních cest (trvale)
nákup komunální techniky pro údržbu veřejné zeleně(2007)
odstraňování černých nepovolených skládek
zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
rekultivace a rekonstrukce rybníků (2007-2013)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
-

rozpočet obce
dotace a granty Plzeňského kraje
ROP Jihozápad
OP Životní prostředí
Integrovaný operační program
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