Vyhodnocení strategického rozvojového dokumentu obce
za roky 2017 a 2018
3.1.

Strategický cíl 1: Kvalitní infrastruktura v obci

Opatření 1.1 : Modernizace technické infrastruktury v obci
Aktivity opatření:
1. Dokončení realizace projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace dle
studie Koncepce vodovodu a kanalizace v obci Jaroměřice do roku 2050
Plnění: Zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace pro
místní části Jevíčská, Centrum obce – náves, Chmelník, Pila, sídliště Nadevsí
2. Pokračovat v rekonstrukci vodovodu a kanalizace
Plnění: Zrekonstruovány etapy Jevíčská I a Jevíčská II
3. Pokrytí celé obytné části obce bezdrátovým rozhlasem
Plnění: Zřízeno – včetně místní části Nový Dvůr

Opatření 1.2: Zkvalitnění dopravní infrastruktury vedoucí k bezpečnosti obyvatel
Aktivity opatření:
1. Rekonstrukce místních komunikací
Plnění: Rekonstrukce místní komunikace Vidléky, vybudování nové místní komunikace
v lokalitě Za Tvrzí I
2. Zbudování chodníků podél komunikace III/36620
3. Údržba a oprava stávajících chodníků
Plnění: Nový chodník od křižovatky u kostela po sportovní halu
4. Vybudovat cyklostezku do Jevíčka
5. Realizovat opatření ke zpomalení rychlosti aut v obci (radar, retardéry,…)
Plnění: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Jevíčkem na služby Městské policie
(včetně měření rychlosti v povolených úsecích)
6. Zřídit přechody pro chodce na frekventovaných místech
Plnění: Zřízen přechod u budovy Základní školy. Další místa pro přechody (Račany u lípy,
u Hanácké Krčmy) z technických důvodů nepovolí Policie ČR
7. Zvýšit počet parkovacích míst v obci
Plnění: Parkovací místa před prodejnou COOP

Opatření 1.3: Bezpečnost v obci
Aktivity opatření:
1. Podpora JSDH
Plnění: Finanční podpor, využití dotačních titulů
2. Pořízení vhodného technického vybavení pro JSDH obce (např. čerpadlo, vozidlo,…)

3.2. Strategický cíl 2: Rozvoj kvalitních podmínek pro život v obci
Opatření 2.1: Budování infrastruktury pro bydlení
Aktivity opatření:
1. Likvidace brownfield a vytvoření nových ploch pro zástavbu nových rodinných domů
2. Rekonstrukce domu č.p. 202 a následné využití pro zbudování nových bytů

Opatření 2.2: Rozvoj školství v obci
Aktivity opatření:
1. Vybudování odborných učeben v základní škole
2. Modernizace školní kuchyně
3. Dovybavení hřiště mateřské školy
Plnění: realizace dalšího herního prvku - Mateřinka

Opatření 2.3: Podpora kulturního a společenského života v obci, podpora sportovních
aktivit v obci.
Aktivity opatření:
1. Rozšíření obecní knihovny a výstavní síně
2. Nadále podporovat místní spolky v jejich činnosti
Plnění: Finanční podpora spolků formou Veřejnoprávních smluv
3. Podpora práce s dětmi a mládeží
Plnění: Podpora činnosti Obecní knihovny při organizaci akcí pro děti a mládež
4. Dovybavení sportovního zázemí a jeho pravidelná údržba
Plnění: Finanční podpora TJ Jaroměřice, pravidelná údržba sportovní haly
5. Rozšíření a vybavení společenského zázemí v obci
Plnění: Úprava stodoly na č,p. 200
6.
7.
8.
9.
10.

Podpora tradic a místních zvyků
Vybudování dětského hřiště v další části obce
Rozšíření stávajícího dětského hřiště o další prvky
Nastavit motivační procesy pro mladé občany k aktivní činnosti ve spolcích
Nastavit práci s dětmi a mládeží v obci

Opatření 2.4: Rozvoj cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví
Aktivity opatření:
1. Investice do oprav drobných místních a sakrálních památek
2. Investice do kulturních památek v obci
3. Podpora církve v rekonstrukci areálu památek zapsaných na Indikativním seznamu NKP
4. Spolupráce s církví při pořádání akcí na „Kalvárii“
5. Propagační materiály - vydání pohlednic, brožur o obci
6. Výroba a umístění informačních tabulí na vhodných místech v obci (zajímavé události,
budovy, …)
Plnění: Turistická a informační tabule u čp. 200
7. Zbudování naučné stezky

Opatření 2.5: Podpora podnikatelského života v obci a zvýšení zaměstnanosti v obci
Aktivity opatření:
1. Spolupráce s místními podnikateli na kulturně-společenských a sportovních akcí
Plněno
2. Bezplatná podpora místních podnikatelů formou propagace na webových stránkách obce a ve
zpravodaji
Plněno

3.3.

Strategický cíl 3: Rozvoj obce

Opatření 3.1: Rekonstrukce obecního majetku
Aktivity opatření:
1. Investice do obecních budov a jejich oprav
Plněno
2. Rekonstrukce hřbitovní zdi
3. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Splněno
4. Vybavení hasičské zbrojnice
Splněno

Opatření 3.2: Efektivní samospráva obce
Aktivity opatření:
1. Zpracování studií a pasportů nutných pro rozvoj obce
Plnění: Turistická a informační tabule u čp. 200
2. Dokončení digitalizace katastru obce
3. Pořízení digitalizace kroniky
4. Zapojení veřejnosti do dění v obci
Plněno
5. Účast představitelů, zastupitelů a zaměstnanců obce na školení
Plněno
6. Spolupráce s ostatními obcemi, hledání společného řešení na stejný problém
Plněno

3.4.

Strategický cíl 4: Zkvalitnění péče o životní prostředí

Opatření 4.1: Efektivní nakládání s odpady
Aktivity opatření:
1. Zakoupení kompostérů
Plnění: Dotační program – nákup 250 ks kompostérů
2. Rozšíření sběrného dvora pro efektivní nakládání s tříděnými odpady
Splněno
Pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad
Plněno
3. Osvěta obyvatel na téma „Nakládání s odpady“
Plněno
4. Nastavení motivačního systému pro třídění odpadu
Plněno

Opatření 4.2: Obnova a údržba zeleně a veřejného prostranství
Aktivity opatření:
1. Průběžná údržba veřejného prostranství
Plněno
2. Průběžná údržba a obnova veřejné zeleně
Plněno
3. Obnova lesních porostů na lesních pozemcích
4. Údržba lesních pozemků
Plněno
5. Pořízení komunální techniky potřebné k udržování veřejného prostranství
Plněno

Opatření 4.3: Hospodaření na obecních pozemcích
Aktivity opatření:
1. Zpracování komplexních pozemkových úprav

Opatření 4.4: Údržba vodních ploch v obci
Aktivity opatření:
1. Průběžné čištění koryt místních vodních toků
Plněno
2. Realizace protipovodňových opatření v části obce Nové Dvory
3. Zpracování/aktualizace protipovodňového opatření v obci Jaroměřice (digitální
protipovodňový plán)
Splněno

