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ÚVOD

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení
rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obci formulovat
představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy
dosáhnout.
Program rozvoje obce (PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny
rozvojové priority obce Stavenice na období 2013 až 2015. Tento dokument
zachycuje stanovení jednotlivé priority potřeb s časovým plánem jejich naplnění
a definování realizačních podmínek jednotlivých akcí. Dlouhodobé plánování
napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zaměřit se
k získávání dotací až po skutečné provedení plánovaných zájmů obce.
Aktualizuje Program obnovy venkova 2010 – 2012 a dále jej rozvíjí.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Území
Poloha
Obec Stavenice se nalézá v Olomouckém kraji (vzdálenost do krajského
města je cca 35 km), okres Šumperk (vzdálenost do okresního města je cca 25 km).
Obcí s rozšířenou působností (ORP) i pověřeným obecním úřadem (POÚ) je město
Mohelnice (5 km). Je součástí NUTS II Střední Morava, kraj Olomoucký a Zlínský.
Obec je členem Svazku obcí Mikeroregionu Mohelnicko, Svazku obcí Třeština Stavenice – Police a Mikroregionu ochrany vodních zdrojů Třestav. Leží na území
MAS Mohelnicko.

MOHELNICE

STAVENICE

Obec Stavenice leží v nadmořské výšce cca 250 m n. m. a její katastrální
území se dotýká řeky Moravy a západní část katastru se nalézá v záplavovém
území. Společné katastrální hranice má obec s obcemi: k.ú.Úsov, k.ú. Třeština,
k.ú. Moravičany, k.ú.Mohelnice, k.ú.Doubravice. Chráněná krajinná oblast Litovelské
Pomoraví se nalézá v jihovýchodní části katastru obce.
Obec se rozkládá na 649 ha, z čehož orná půda činí 119 ha, lesní půda
163 ha a trvalé travní porosty 39 ha. Zastavěná plocha činí 3 ha.
Historické souvislosti
V místech, kde kdysi stávalo slovanské hradisko s valy z mladší doby hradištní
a kde byly nalezeny mohyly lužické kultury z doby bronzové, vznikla již
v předhistorickém období vesnice Stavenice. V polích na cestě z Mohelnice do
Úsova stojí tato odjakživa čistě česká obec, která byla mostem mezi českým
obyvatelstvem na jihu a českými obcemi na Zábřežsku a Šumpersku. Jméno vesnice
snad pochází od vlastního slovanského jména Staven. V rovině u řeky Moravy,
v nadmořské výšce 250 m se obyvatelé živili vždy zemědělstvím, péčí o rybníky,
rybolovem v Moravě, pronájmem luk a těžbou dřeva v nedaleké Doubravě. První
historická písemná zmínka o vsi je z roku 1273, kdy tato náležela biskupské
Mohelnici. Později patřila až do přelomového roku 1848 úsovskému panství. Její
Obec Stavenice
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postavení však bylo poněkud zvláštní, protože podle rozhodnutí z roku 1519 náležel
výnos obce úsovskému špitálu. Byla tedy Stavenice jakýmsi zdrojem financí na
podporu, provoz a údržbu středověkého sociálního zařízení. Úřední češtinou to tehdy
bylo řečeno takto: Jan z Vlašimi, podkomoří moravského markrabství vložil Stavenici
k špitáli na polepšení živnosti a potřeb chudých. Poručníkem a vykonavatelem tohoto
rozhodnutí byl úsovský fojt a jeho páni konšelé. Zajímavé je, že to už tehdy
stavenickým ekonomicky myslelo a na základě tvrzení, že vlastně oficiálně slouží
bohulibé činnosti, odmítali platit vrchnosti další daně.
JZD vzniklo ve Stavenici poměrně pozdě - až roku 1957 a po třech letech se
spojilo se zemědělským komplexem Úsovsko. Jednotřídní obecnou školu měla tato
malá obec od roku 1911. Ta však byla počátkem devadesátých let i s hospodou
uzavřena . Stavenice je obklopena turisticky atraktivními scenériemi. Loukami zde
protéká řeka Morava, přímo v katastru obce je les Doubrava a na něj navazuje
chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.
2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Obec Stavenice měla k 1. 1. 2013 celkem 141 obyvatel - 73 mužů a 68
žen. V současné době je naše obec vyhledávána novými občany pro snadnou
dostupnost města Mohelnice a současně životem na venkově obklopenou přírodou.
Většina nově přistěhovalých občanů je v produktivním věku, která má
příležitost si na vymezených plochách vybudovat svůj dům nebo kupují domy starší a
z převážné většiny je rekonstruují.
Vývoj počtu obyvatel obce Stavenice za posledních 20 let
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Pohyb počtu obyvatelstva obce v letech 2009 – 2012
Rok

Narozeno

Zemřelo

Přistěhovalo

Odstěhovalo

2009

2

1

-

1

2010

2

-

-

6

2011

1

4

7

1

2012

1

-

1

3

Věkové složení obyvatelstva obce k 1. 1. 2013 je následující:
Obyvatelé ve věku 0 - 14 let / celkem 14 osob
muži: 8
ženy: 6
Obyvatelé ve věku 15 - 64 let / celkem 57 osob
muži: 45
ženy: 25
Obyvatelé ve věku 65 a více let / celkem 25 osob
muži: 10
ženy: 15
Průměrný věk obyvatelstva je 43,1 let.
Vývoj složení je rovnoměrně rozložen do všech věkových kategorií. Pozitivní
vývoj je u narozených dětí. U starších osob se předpokládá také postupné
přecházení do důchodového věku.
Spolková a informační činnost
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, oddíl šachistů, Myslivecké sdružení
Třeština - Stavenice, Fotbalový oddíl a Klub žen s dětmi. Aktivní spolky, které nemají
svoji výdělečnou činnost, se snaží získávat sponzorské dary k rozvíjení svých dalších
plánů. Obec poskytuje spolkům bezplatně prostory a odměňuje spolky za
uskutečněné akce určené pro veřejnost
Počet akcí pořádaných pro veřejnost se každoročně zvyšuje a v některých
případech se jedná už o tradici. Spolky pořádají akce samostatně, společně nebo ve
spolupráci s obcí.
Účast veřejnosti na většině pořádaných akcí je uspokojivá. Tradičními akcemi
v obci – Obecní ples, Karetní soutěž v mariáši, Maškarní country bál, šachová soutěž
O stavenického krále, Dětský maškarní ples, letní Fotbalový turnaj, sportovně
zábavné odpoledne Stavenický škrpál, Čertovské maškarní odpoledne.
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O kulturních akcích v obci je veřejnost informována prostřednictvím úřední
desky a ostatních vývěsních tabulí v obci, webových stránek obce a Mikroregionu
Mohelnicko, vyvěšením plakátů v okolních obcích a místním rozhlasem.
3. Hospodářství
Pracovní příležitosti v obci jsou velmi omezené. Většina práce schopného
obyvatelstva vyjíždí za prací
do Mohelnice - podniky Hella Autotechnik s.r.o.
a SIEMENS Elekromotory. Část obyvatelstva zaměstnává zemědělská společnost
Úsovsko a.s,. se sídlem v Klopině. Několik obyvatel je OSVČ.
Nezaměstnanost obyvatelstva obce v letech 2009 - 2012:
Rok :

Počet nezaměstnaných v %:

2009

13,2 %

2010

10,5 %

2011

10,5 %

2012

13,2 %

Obec se každoročně zapojuje do projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní
příležitost, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 10.4.2012 do 30.11.2012 bylo v obci Stavenice podpořeno
1 pracovní místo na VPP a financováno částkou 64.000,- Kč.
V obci je k dispozici v dopoledních hodinách Prodejna smíšeného zboží,
která je umístěna v obecní budově bývalé malotřídní základní školy. Je provozována
soukromým subjektem.
4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Vodovod
V roce 1975 byl ve Stavenici vybudován vodovod a je ve správě Šumperské
provozní vodohospodářské společnosti.
Kanalizace
Stávající kanalizace je pouze pro odvod povrchových vod. Kanalizace
splašková po obci není vybudována. Každá nemovitost vlastní samostatnou žumpu.
Pro současnou dobu již tento způsob nakládání s odpadními vodami je zcela
nevyhovující.
V rámci svazku Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV byl vypracován
společný projekt „Tlaková kanalizace a ČOV Třeština a Stavenice“. V roce 2012 byla
podána žádost o dotaci na tento projekt.
Obec Stavenice
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Plynofikace
Byla provedena v roce 2004 na základě společného projektu Svazku obcí
Třeština - Stavenice - Police. Na hlavní řad je napojeno zhruba 50 % objektů.
Veřejné osvětlení
Je původní. Celkem obec vlastní 16 ks svítidel, na betonových a dřevěných
sloupech s několika druhy svítidel. Tento stav není vyhovující jak z hlediska
bezpečnosti tak i z hlediska estetičnosti.
Místní rozhlas
Byl v roce 2006 rekonstruován. Původní drátový místní rozhlas byl vyměněn
za bezdrátový.
Telekomunikace
Obec je pokryta signálem pro příjem internetu, pro příjem obyvatel jsou
instalovány 3 kusy antén. Obec je plně pokryta telekomunikačním rozvodem.
Nakládání s odpady
Likvidace a svoz domovního komunálního odpadu je řešen smluvním vztahem
s firmou EKO Unimed s.r.o. Medlov, okres Olomouc. Svozy se uskutečňují
pravidelně jednou za 14 dní. Firma odváží i velkoobjemové kontejnery dle potřeby od
hřiště a od hřbitova, dále zajišťuje dva svozy nebezpečných odpadů. Touto smlouvou
je řešena i likvidace tříděného odpadu - plasty se sváží v pravidelných jeden a půl
měsíčních intervalech, sklo a papír se odváží dle naplnění nádob. Obec vlastní
5 kusů velkoobjemových sběrných nádob na tříděný odpad. Tyto nádoby jsou
umístěny ve dvou „sběrných hnízdech“ v obci. Do budoucna obec plánuje tato hnízda
rozšířit o chybějící nádoby.
Obec zatím nemá vyřešen sběr bioodpadu.
Produkce odpadů v letech 2009 - 2012
2009

2010

2011

2012

Celkem t

46,6

49,747

40,5

49,3

Kg 1/obyv.

325,8

357,8

291,36

345,66

Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční a železniční síť
Obcí prochází komunikace II. třídy č. 444. Propojuje Šternberk, Uničov
a Mohelnici. V Mohelnici tato komunikace navazuje na rychlostní komunikaci R 35.
Obec Stavenice
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Technický stav komunikace je uspokojivý. Opravy probíhají dle potřeby, zejména po
zimních měsících, na náklady Správy silnic OK.
Železniční stanice Mohelnice je vzdálena od Stavenice 4 km a leží na hlavní
železniční trati Praha - Ostrava.
Autobusovou dopravu zajišťuje dopravní firma Veolia Ostrava. Obcí projíždí
autobusová linka Mohelnice - Ostrava. Doprava je vyhovující, žádné písemné ani
slovní požadavky od občanů správa obce nezaznamenala. Spoje jezdí s dostatečnou
četností. Obec se podílí na doplatku veřejné dopravy.
Místní komunikace
V obci je vybudován chodník kolem státní komunikace v délce 50 metrů.
Chodník je ze 70 -tých let minulého století. Vybudováním chodníku po celé délce
páteřní komunikace obcí se zvýší bezpečnost občanů, chodců zapojených do
silničního provozu v obci, kteří dochází na autobusovou zastávku, do prodejny
smíšeného zboží či na místní hřbitov.
Místní komunikace a veřejná prostranství jsou penetrovaná s velkými výtluky a
jejich technický stav začíná být zcela nevyhovující. Údržba probíhá celoročně –
opravy, zametání, odplevelování, posyp, vyhrnování.
V obci je nedostatek parkovacích míst, což obec nejvíce pocituje zejména při
pořádání kulturních akcí.
V roce 2012 byl v letních
měsících opraven stavenickými
občany prostor nad zatrubněnou
vodní plochou, který je využíván
jako chodník zkracující cestu
k obchodu a místnímu hřbitovu.

5. Vybavenost
Bydlení
Zastavěné území obce přiléhá ke státní
komunikaci 444 a k místní komunikaci. Obec čítá
51 domů z toho 49 obydlených. Zástavba si do
dnes uchovává charakter původní vesnické zástavby.
Obyvatelé a hlavně noví majitelé domy postupně
rekonstruují. Nová výstavba je zatím mizivá.
V budově bývalé základní školy obce Stavenice pronajímá obec Prodejnu
smíšeného zboží. Tato je provozována soukromým subjektem.
Obec Stavenice
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Školství a vzdělávání
Obec nemá vlastní školní zařízení. Využívá předškolní a školní zařízení
v Mohelnici, Třeštině a Úsově.
Zdravotnictví
Zdravotní péče pro občany je zajišťována poliklinikou v Mohelnici. Do všech
zdravotních zařízení musí obyvatelé dojíždět.
Kultura
Obec vlastní kulturní dům
s kapacitou
150
míst
pro
pořádání
kulturních
a společenských akcí v obci.
Zároveň slouží kulturní dům jako
příležitostná
tělocvična
a klubovna pro místní spolky.
Objekt je využíván i občany
z okolních obcí při pořádání
rodinných oslav.
Obecní knihovna čítá celkem 1.500 ks svazků a je zařazena pod
střediskovou knihovnu Úsov, která zajišťuje souborový oběh knih ve svých devíti
pobočkách.
Kulturní
památky
kulturních památek ČR:

zapsané

v Seznamu

nemovitých

• boží muka v poli z 2.poloviny 18.století – rekonstrukce POV 2008
• boží muka uprostřed vsi z konce 18.století – rekonstrukce POV 2011
• kříž empírová kamenická práce z roku 1816 – rekonstrukce 2009
• mohylové pohřebiště v Doubravě
• hradisko v Doubravě
Drobné nezapsané architektonické památky
na území obce:
• kaple sv. Floriána – v roce 2012 podána
žádost o zapsání do seznamu Kulturních památek
• památník osvobození na hřbitově
• patník
• kříž na hřbitově

Obec Stavenice
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Sport a volnočasové aktivity
Ke sportovním aktivitám mohou občané využít Kulturní dům, který je vybaven
třemi ping-pongovými stoly a stolním fotbálkem, ale hlavně areálu obecního hřiště.
Obecní
hřiště
je
hřištěm
venkovského
typu
s travnatým
povrchem, šatnami a klubovnou.
Hřiště má vybudován malý venkovní
parket s přístřeškem a posezením.
V letech 2010 - 2012 zde bylo
vybudováno za pomoci místních
občanů dětské hřiště s hrací věží,
pískovištěm a trampolínou a také
volejbalové hřiště s udírnou.

Ke sportovnímu vyžití se ale nabízí i krásná okolní krajina, která je velmi často
využívána k pěší turistice a především cyklistice. Bylo by proto vhodné vybudovat
cyklostezku spojující obec s některou z okolních obcí.
6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Obec Stavenice je obklopena CHKO Litovelské Pomoraví. Louky, lesy
a přirozené kopečky vybízí k vycházkám, sportovnímu vyžití i domovu lesní zvěře.
Kvalita životního prostředí v obci je v rámci České republiky na dobré úrovni. Nejsou
zde zásadní problémy, a pokud se zde vyskytují, vždy se jedná o problémy lokálního
rázu.
Ochrana přírody
Veřejná zeleň v obci je pouze kolem kulturního domu. Byla vysazena v 70-tých
letech. Ostatní pozemky, kolem obecní kaple a státní komunikace, jsou zarostlé
nevhodnou a neudržovanou zelení.
V roce 2011 byla vytvořena Projektová dokumentace sadových úprav v obci
Stavenice.

Obec Stavenice
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Správu obce zajišťuje Obecní úřad. Činnost úřadu je vykonávána pouze pro
území obce. Zastupitelstvo obce tvoří sedm neuvolněných zastupitelů. Obec má
uzavřenou Dohodu o poskytnutí služeb na vedení účetnictví. Dále jsou sjednávány
na Dohodu o provedení práce činnosti související s úklidem v obci, spravováním
webových stránek, správou kulturního zařízení, knihovnickou činností, správou
hřbitova apod.
Obec Stavenice má sjednanou veřejnoprávní smlouvu s městem Mohelnice
pro řešení přestupků a úkony Městské Policie Mohelnice.
Obec je členem:
Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko.
Svazku obcí Třeština – Stavenice – Police
Mikroregionu ochrany vodních zdrojů Třestav.
Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje.
Hospodaření a majetek obce
Bilance rozpočtového hospodaření v letech 2009 – 2012
2009

2010

2011

2012

1.320.814,85

1.367.584,00

1.352.772.02

1.308.271,70

Nedaňové příjmy

188.448,13

226.222,99

116.069,34

269.765,73

Kapitálové příjmy

170.460,00

Přijaté dotace

260.070,00

1.259.217,00

153.595,00

138.580,00

1.939.792,98

2.853.023,99

1.622.436,36

1.716.617,43

1.212.815,54

2.195.651,01

1.230.467,50

1.304.491,86

216.827,00

102.452,20

60.210,00

10.211,00

Příjmy
Daňové příjmy

Celkové příjmy
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování

- 510.150,44

- 554.920,78

- 331.758,86

- 401.914,57

Celkové výdaje

1.429.642,54

2.298.103,21

1.290.677,50

1.314.702.86

Zůstatek na účtu
k 31.12.

1.667.284,76

2.066.205,54

2.333.964,40

2.735.878,97

Obec Stavenice
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Nemovitý majetek obce
Obec
budov:

vlastní

několik

- Obecní úřad, kde se
nachází
i
Hasičské
zbrojnice a Knihovna
- Kulturní dům
- budovu bývalé Základní
školy, kde se nachází
Obecní byt a Prodejna
smíšeného zboží
- Klubovnu na hřišti
- Márnici na hřbitově

Technický stav těchto budov není již ale nejlepší a provozní náklady se
neustále zvyšují. Bude zapotřebí nechat jednotlivé budovy posoudit odborníky a na
základě vyhodnocení situace, přistoupit k nápravným krokům – určitě se bude jednat
o zateplení fasád, rekonstrukci vytápění, výměnu oken, izolaci zdiva apod.

Obec Stavenice
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Je to soubor představ
a priorit obce.
Časový horizont vize je v rozmezí 10 – 20 let. Naplnění vize by mělo být
dosaženo realizací celého příslušného dokumentu a následně na něj navazujících
dokumentů stejného charakteru.
STRATEGICKÁ VIZE OBCE STAVENICE
Přirozeně se rozrůstající a bezpečná obec propojená nejen dostupnou
infrastrukturou, v níž obyvatelé nacházejí blízkost přírody a klid, ale
zároveň velmi kvalitní společenský život s možností zapojení do fungujících
místních spolků, které udržují tradice obce.

B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE
Programové cíle stanovují, čeho chce obec Stavenice dosáhnout realizací
svého programu rozvoje. Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec
Stavenice jsou formulovány na období 3 let (2013–2015). Tyto cíle jsou stanoveny
na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce.
 Udržet trvalý růst obyvatelstva
 Podporovat společenský život a nabídku volnočasových aktivit
 Dbát o vzhled a údržbu krajiny v katastru obce
 Průběžně opravovat a udržovat potřebnou infrastrukturu obce
 Zvýšit bezpečnost v obci

B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření obce představují zásadní úkoly k naplnění stanovených
programových cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od
programových cílů a mají střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je
v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém
úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace
konkrétních rozvojových aktivit.

Obec Stavenice
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Opatření 1: Zvýšení kvality života a bezpečnosti obyvatel obce
Opatření 2: Péče o krajinu a životní prostředí
Opatření 3: Podpora volnočasových aktivit v obci
Opatření 4: Péče o infrastrukturu a majetek obce

Opatření 1: Zvýšení kvality života a bezpečnosti obyvatel obce
Název aktivity
1.1 Knihovna

Termíny

Náklady

Zdroje
financování

2013 - 2014

300.000,00 Kč

obec

Komentář: Oprava nevyužitých místností v budově bývalé Základní školy a následné
přemístění knihovny do těchto prostor.
1.2 Veřejné osvětlení

2015

15.000,00 Kč

obec

Komentář: Nechat vypracovat projekt na rozšíření a rekonstrukci sítě veřejného
osvětlení.
1.3. Změna územního plánu

2015

70.000,00 Kč

obec, dotace

Komentář: Změna územního plánu s vymezením veřejně prospěšných staveb a
opatření – stavební místa, chodník, cyklostezka
1.4. JSDH

2013 - 2015

50.000,00 Kč

obec, dotace

Komentář: Obnova JSDH – administrativní záležitosti, nová členská základna a také
základní vybavení.

Opatření 2: Péče o krajinu a životní prostředí
Název aktivity
2.1 Veřejná zeleň

Termíny
2015

Náklady
300.000,00 Kč

Zdroje
financování
obec, dotace

Komentář: Údržba a realizace výsadby zeleně dle projektové dokumentace.
2.2 Separace odpadů

2014

20.000,00 Kč

obec

50.000,00 Kč

obec, dotace

Komentář: Nákup sběrných nádob na tříděný odpad.
2.3 Bioodpad

2014

Komentář: Vyřešit otázku sběru bioodpadu - nákup kompostérů, apod.

Obec Stavenice
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Opatření 3: Podpora volnočasových aktivit v obci
Název aktivity
3.1. Plně funkční spolky

Termíny

Náklady

Zdroje
financování

průběžně

0,00 Kč

-

Komentář: Spolky by měly zapojit do své činnosti mladé lidi. Činnost spolků musí být
zajímavá, inovativní, otevřená všem spoluobčanům. Spolky se musí řádně prezentovat
veřejnosti. Společenský život netvoří obec, ale sami aktivní občané.
3.2. Hřiště

2014 - 2015

50.000,00 Kč

obec

Komentář: Vybavit obecní hřiště cvičebními prvky pro dospělé, posezením u dětského
hřiště a obnovit zeleň.

Opatření 4: Péče o infrastrukturu a majetek obce
Název aktivity
4.1 Tlaková kanalizace a
čistička odpadních vod

Termíny

Náklady

Zdroje
financování

2013 - 2015

55.000.000,00 Kč

obec, dotace

Komentář: Výstavba tlakové kanalizace a ČOV – společný projekt Svazku obcí
Třeština – Stavenice.
4.2. Rekonstrukce budovy
OÚ

2014 - 2015

1.500.000,00 Kč

obec, dotace

Komentář: Zateplení obvodových zdí a stropních konstrukcí, fasáda - barva,
rekonstrukce vytápění a dispoziční řešení úřadu. Úprava prostranství před OÚ.
4.3. Chodník

2015

40.000,00 Kč

obec

Komentář: Zpracování projektové dokumentace za účelem vybudování chodníku
podél státní komunikace.
4.4. Kaple sv. Floriana

2013 - 2014

0,00 Kč

obec

Komentář: Požádat o zapsání do Seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Nechat vypracovat rozpočet na opravu kaple.
4.5. Kulturní dům

2015

40.000,00 Kč

obec

Komentář: Vypracování rozpočtu rekonstrukce KD – výměna oken a dveří, zateplení
budovy.

Obec Stavenice
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B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem PRO Stavenice 2013 – 2015 na
veřejném Zasedání zastupitelstva obce Stavenice.
Garantem a zodpovědným subjektem za PRO Stavenice 2013 – 2015 bude
Zastupitelstvo obce (ZO) Stavenice, které ho každoročně zmonitoruje a případně
zaktualizuje, nejpozději však do 31. 3. příslušného roku. Výsledkem monitoringu
bude každoroční Výroční zpráva o činnosti obce.
Program rozvoje obce Stavenice bude využíván jako jeden ze základních
podkladů při tvorbě každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých
finančních plánů.
Program rozvoje obce bude dostupný na webových stránkách
www.stavenice.cz a v písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na
Obecním úřadě Stavenice.
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