Program rozvoje obce Poběžovice u Holic na období 2020 - 2030
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ÚVOD
Dokument Program rozvoje obce Poběžovice u Holic je zpracován jako plánovací dokument obce,
který bude sloužit k nastavení rozvojových priorit obce, efektivnějšímu využívání finančních
prostředků obce a k využívání finančních prostředků z dotačních titulů.
Program rozvoje obce Poběžovice je zpracováván na období 2020 až 2030, tj. na 10 let.
Na tvorbě dokumentu se podílí MAS Holicko, o.p.s. a pracovní skupina, tvořená zástupci obce
Poběžovice.
Program rozvoje obce obsahuje dvě základní části. Analytická část představuje charakteristiku obce,
na jejímž základě jsou následně definována východiska pro návrhovou část. Analytická část, je
sestavena z informací o obci, údajů ze statistického úřadu a vyhodnocení dotazníkového šetření
provedeného mezi obyvateli obce. V návrhové části je zpracována vize budoucího stavu obce a
opatření a aktivity vedoucí k splnění stanovených cílů.

Program rozvoje obce byl schválen Zastupitelstvem obce Poběžovice u Holic dne 2.9.2020.

Základní údaje:
Oficiální název:

Poběžovice u Holic

Adresa obce:

Poběžovice u Holic 18, 534 01 Holice

IČ:

00274062

Kontakt:

tel.: 724 329 207, e-mail: ou.pobezovice@seznam.cz

Počet částí:

1

Katastrální výměra:

447 ha bez lesnických pozemků

Nadmořská výška:

321

Kraj:

Pardubický

Okres:

Pardubice

Zadavatel:
Obec Poběžovice u Holic, zastoupená starostou obce Mgr. Davidem Frodlem.
Zpracovatel programu rozvoje:
MAS Holicko, o.p.s., zastoupená ředitelkou Ing. Michaelou Kovářovou
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
A.1.1.

Území

Obec Poběžovice u Holic se nachází cca 4 km od města Holice, cca 23 km od města Pardubice a cca 21
km od města Hradec Králové. Obec se nachází v okrese Pardubice, v Pardubickém kraji a spadá do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice a do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Holice. Obec je součástí Dobrovolného svazku obcí Holicko. Obec je tvořena jednou místní
částí a jedním katastrálním územím, hranice katastru je vyznačena na obrázku níže.

Celková rozloha obce: 447 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1494.
Struktura pozemků podle druhu - rozloha (ha)
Poběžovice Orná
u Holic
půda
31. 12.
2019

Zahrady Ovocné Trvalé
Lesní
Vodní Zastavěné Ostatní Celkem
sady
travní
pozemky plochy plochy
plochy
porosty
106,81
10,35
4,39 110,08 1 074,43
3,41
5,31
27,74 1 342,52

Tabulka 1 Struktura pozemků podle druhu k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu.
V obci Poběžovice dosahuje koeficient hodnoty 8,6, z důvodu velkého zastoupení lesních pozemků
v katastru obce.
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Graf 1 Struktura pozemků podle druhu k 31.12.2019, zdroj ČSÚ

A.1.2.

Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel je v obci Poběžovice 271 k 31.12.2019. Od roku 2009 se počet obyvatel téměř
každoročně zvyšuje. Ke snížení počtu obyvatel došlo pouze v roce 2012 a v roce 2018. Ke změně
počtu obyvatel nedochází pouze přirozeným přírůstkem/úbytkem (narození/zemřelí), ale především
také stěhováním obyvatel (přistěhovaní/vystěhovaní). Počet narozených byl v roce 2019 celkem 4 a
počet zemřelých celkem 3 osoby. Počet přistěhovaných byl v roce 2019 13 osob a počet
vystěhovaných byl v roce 2019 7 osob.
Počet obyvatel v letech 2009 - 2019
Rok
Počet obyvatel celkem
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

217
215
226
223
231
251
251
252
267
264
271

Tabulka 2 Počet obyvatel, zdroj: ČSÚ
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Z toho muži

Z toho ženy

133
133
142
142
145

118
119
125
122
126
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Graf 2 Počet obyvatel, zdroj: ČSÚ

V roce 2019 byl celkový počet obyvatel v obci 271. Ve věkovém složení 0-14 let bylo 58 obyvatel
(21,40 %), ve věkovém složení 15-64 let bylo 164 obyvatel (60,52 %) a 49 obyvatel ve věku nad 65 let
(18,08 %). Průměrný věk se v posledních letech pohybuje okolo 40-ti let.
Index stáří, který vyjadřuje poměr počtu seniorů nad 65 let na počet obyvatel do 15 let věku, má
v roce 2018 hodnotu 100. Hodnota za Pardubický kraj je 126,5 a za ORP Holice je to 115,4 a za ČR je
to 123,2. Tato hodnota vyjadřuje, kolik osob z věkové skupiny nad 65 let připadá na 100 dětí. Dle
tohoto parametru je v obci v roce 2018 obci stejný počet seniorů jako dětí. V roce 2019 je hodnota
indexu stáří 84,5 a ukazuje, že v obci převažuje počet dětí nad seniory. Tato informace může být
jedním z podkladů pro směřování investic v obci.
Věkové složení obyvatel v letech 2015 - 2019
Rok
Počet
obyvatel
0-14
celkem
2015
251
49
2016
252
46
2017
267
52
2018
264
53
2019
271
58

v tom ve věku (let)
15-64

65 a více
156
157
164
158
164

Tabulka 3 Věkové složení obyvatel, zdroj: ČSÚ
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Průměrný
věk
46
49
51
53
49

39,3
40,3
40
40,6
40
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Graf 3 Věkové složení obyvatel, zdroj: ČSÚ

Sociální situace v obci
V obci působí Charita Holice, obec přispívá pravidelně na Charitu Červený Kostelec a Tříkrálovou
sbírku, nepravidelně na Charitu Pardubice, Linku bezpečí a další sociální organizace, které obec
osloví. V obci nejsou žádné sociálně vyloučené lokality. Z národnostních menšin jsou v obci hlášeni 3
obyvatelé ukrajinské národnosti. Na obecním úřadě jsou hlášeni 2 sociálně slabí občani, kteří žijí v
lese v maringotce. V okolí jejich bydliště je nepořádek a chovají velké množství psů. Obec již jednou
zajistila umístění psů do útulku, na vlastní náklady.
Spolková činnost
V obci se nachází 1 spolek a společenské centrum:
•

Sbor dobrovolných hasičů,

•

Rákosníček – společenské centrum

SDH se schází v budově, která je majetkem obce. Organizuje každoroční Hasičský ples. Vlastní
přenosnou motorovou stříkačku, radiostanici a elektrocentrálu.
Rákosníček – společenské centrum se nachází v budově bývalé prodejny, která je majetkem obce.
Pořádá akce pro děti i dospělé. Informace občanům poskytuje prostřednictvím facebooku Poběžovice
dětem a webových stránek obce.
Informační činnost
Online informační zdroje jsou webové stránky obce www.obecpobezovice.cz, kde je umístěna i
úřední deska a odběr novinek RSS po zaregistrování mailu. Obec má také facebookovou stránku Obec
Poběžovice u Holic. Tištěným informačním zdrojem je Zpravodaj, který vychází 4x ročně, obsahuje
informace o akcích v obci, informace z Holicka, apod. Zpravodaj je distribuován do schránek obyvatel
a na veřejná místa v obci. Dalším informačním zdrojem je veřejný rozhlas. Občané mohou také
navštívit jednání Zastupitelstva obce, která se konají 1x měsíčně a jsou veřejná.
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A.1.3.

Hospodářství

Ekonomická situace
K 31.12.2019 bylo v obci registrováno 66 ekonomických subjektů, z toho 60 fyzických osob, 3
právnické osoby (obchodní společnosti) a 3 ostatní subjekty. Fyzické osoby se dělí na živnostníky (55
subjektů), zemědělské podnikatele (1 subjekt) a soukromé podnikatele podnikající dle jiných zákonů
(4 subjekty). V obci se nenachází žádný velký zaměstnavatel s nadregionálním významem.

Graf 4 Ekonomické subjekty v obci k 31.12.2019, zdroj:ČSÚ

Podle ekonomických činností je v obci registrováno 8 subjektů věnujících se zemědělství a lesnictví;
12 subjektů zaměřených na průmysl; 9 subjektů zaměřených na stavebnictví; 11 subjektů věnujících
se obchodu, kromě motorových vozidel; 2 subjekty věnující se dopravě a skladování; 4 subjekty
věnujících se ubytování, stravování a pohostinství; 2 subjekty věnující se informační a komunikační
činnosti; 6 subjektů věnujících se vědecké a technické činnosti; 2 subjekty věnující se administrativní
činnosti; 2 subjekty věnující se veřejné správě; 1 subjekt věnující se vzdělávání, 2 subjekty věnující se
kulturní, zábavní a rekreační činnosti; 5 subjektů věnujících s ostatním činnostem.
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Graf 5 Registrované ekonomické subjekty v obci, zdroj: ČSÚ

V obci se nachází pohostinství, které provozuje nájemce, na obecním úřadě je knihovna s otvírací
dobou stejnou jako úřední hodiny obce, každou středu od 16:30 h do 18:30 h. Největší firmou v obci
je Andrea Špačková - PRODUCT – SPACEK, zabývající se výrobou brzdových a dalších komponentů na
motorky a další dopravní prostředky. Zaměstnává max. 50 osob. Ubytování zajišťuje soukromý
penzion Na konci světa, s kapacitou cca. 10 osob.

Trh práce
K 31.12.2019 jsou na úřadu práce evidováni 3 nezaměstnaní z obce Poběžovice (počet evidovaných
na úřadu práce ve věku 15 – 64 let). Podíl nezaměstnaných osob činí 1,90 %. Podíl nezaměstnaných
osob za okres Pardubice činí 2 %. Podíl nezaměstnaných osob za Pardubický kraj činí ke konci roku
2019 2,2 % a za celou ČR činí k tomuto datu 2,90 %.

8

Program rozvoje obce Poběžovice u Holic na období 2020 - 2030

Graf 6 Podíl nezaměstnaných osob, zdroj: ČSÚ

A.1.4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura
V obci chybí kanalizace napojená na ČOV, v části obce jsou vybudovány trativody. Čističky, jímky a
septiky jsou vybudovány u jednotlivých domů, především v nové zástavbě. V obci je vybudován
veřejný vodovod, který je v majetku VAK. Obec je plynofikována.
Zásobování teplem není v obci realizováno.
Veřejné osvětlení je v obci vybudováno. Doba svícení je ráno od 5 hodin do rozednění a večer od
setmění do 23 hodin.
Svoz komunálního směsného a tříděného odpadu je prováděn firmou ODEKO. Četnost svozu
komunálního odpadu, papíru skla a plastů z kontejnerů je 1x za 14 dní, oleje a železo se sváží dle
potřeby. V obci jsou 2 místa pro sběr tříděného odpadu (plast, sklo, papír, kov, olej) a plánuje se 3.
místo. V obci je sběrný dvůr, který je otevřen každou středu 16 – 18 hodin a přijímá bioodpad.
Ostatní druhy odpadu mohou obyvatelé Poběžovic odkládat v Holicích za stejných podmínek jako
obyvatelé Holic.
Veřejný rozhlas pokrývá celou obec, jeho stav je neuspokojivý a je plánovaná rekonstrukce společně
s veřejným osvětlením.
Obec je pokryta mobilním signálem operátorů i internetem. Pokrytí i signál jsou dobré.
Dopravní infrastruktura
Obcí neprochází žádná významnější silniční komunikace.
Nejbližší železniční zastávka se nachází ve 4 km vzdálených Holicích. Jedná se o trať č. 016
Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim – Heřmanův Městec.
V obci se nachází 2 autobusové zastávky (Poběžovice u Holic a Poběžovice u Holic, rozcestí).

9

Program rozvoje obce Poběžovice u Holic na období 2020 - 2030

Místní komunikace
Stav místních komunikací je špatný, kromě silnice od obce Vysoké Chvojno, která byla
rekonstruována před 5-ti lety. V obci zcela chybí chodníky. Postupně se připravuje dokumentace pro
obnovu a opravu místních komunikací. Např. silnice k obecnímu úřadu se bude rekonstruovat
v letošním roce (2020). Pro chodníky musí být v některých částech obce vykoupeny pozemky, někde
jsou úzké komunikace. I přes složitější situaci, je výstavba chodníků zastupiteli plánována.
Obec nemá sestaven pasport místních komunikací, vzhledem k náročnosti bude postupně
připravováno.
Letní a zimní údržbu zeleně v okolí místních komunikací a veřejných prostranství provádí
zaměstnanec obce, kterého má v období od jara do podzimu obec již 3 roky v pracovním poměru.
Drobné opravy komunikací provádí SÚS.
Dopravní obslužnost
Obcí procházejí 2 autobusové linky. Linka 650613 Poběžovice – Holice a zpět (Arriva Východní Čechy)
a linka 650617 Poběžovice – Holice a zpět (Car-Tour). Ve všední dny ve směru do Holic a zpět jezdí
cca. 8 spojů denně od 5:00 do 16:30 h, horší situace je ve večerních hodinách, kdy žádný spoj nejede.
Ve dnech volna a o svátcích je počet spojů nulový.
Počty autobusových spojů k 23.5.2020
Směr spoje

Linka

Všední dny

Volné dny

Do Holic

650613

7

0

Do Holic

650617

1

0

Z Holic

650613

6

0

Z Holic

650617

1

0

Poznámka

Tabulka 4 Počty autobusových spojů, zdroj: www.idos.cz

A.1.5.

Vybavenost

Obchody a služby
V budově obecního úřadu se nachází hospoda se sálem, kterou provozuje nájemce. Obec provozuje
knihovnu s výpůjční dobou v době úředních hodin obecního úřadu (středa 16:30 – 18:30 h).
Pošta v obci není, je zde umístěna poštovní schránka.
Hřbitov je společný s obcemi Vysoké Chvojno a Chvojenec.
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Shrnutí veřejného občanského vybavení obce
V obci Poběžovice u Holic se nachází:
sběrný dvůr
nebezpečných
a objemných
odpadů

kino

1

kulturní dům
(sál) pro
pořádání
společenských
akcí
1

víceúčelová
tělocvična,
sokolovna,
sportovní hala
-

jednoúčelové
kryté
sportovní
zařízení
-

hřiště

středisko pro
volný čas dětí
(mládeže)

kostel s
náboženským
využitím

1

-

-

dětské hřiště

1

koupaliště

1

turistické
informační
centrum

krytý bazén

-

-

Tabulka 5 Veřejné občanské vybavení, zdroj ČSÚ

Bydlení
Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Poběžovice 89 domů. Obydlené byty v rodinných
domech 76. V obci se nenachází obecní byty.
V obci se nachází cca. 3 tis. m2 pozemků ve vlastnictví obce, které by mohly sloužit pro výstavbu
nových domů. Tyto pozemky nejsou v současné době zasíťovány.
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Poběžovice u
2
0
1
1
3
Holic (okres
Pardubice)

2014
2

2015
2

2016
3

2017
3

2018
1

Tabulka 6 Počet dokončených bytů, zdroj: ČSÚ

Školství a vzdělávání
Spádová škola pro obyvatele obce je ZŠ Holubova v Holicích. Spádová školka není určena, rodiče si
hledají školku pro své děti samostatně.
Zdravotnictví a sociální péče
V obci se nenachází ordinace praktického lékaře. Za zdravotní péčí obyvatelé dojíždí do Holic. V obci
nefunguje žádné zařízení sociální péče o seniory. Terénní služby zajišťuje Charita Holice. Tyto služby si
zajišťují občané v případě potřeby samostatně, obec se na nich nepodílí.
Život v obci, kultura, sport a volnočasové aktivity
Ve společenském centru Rákosníček se pořádají akce pro děti i dospělé, které vedou dobrovolníci.
Směrem na Vysoké Chvojno se nachází fotbalové hřiště.
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Akce pořádané v obci:
•

Dětský karneval

•

Hasičský ples

•

Pálení čarodějnic

•

Rozsvícení vánočního stromu

•

Stavění máje

•

Vítání občánků

•

Poslední kopec

•

Blahopřání jubilantům

•

Mikulášská nadílka

Památky, turistické atraktivity a zajímavosti
Obcí prochází modrá a zelená turistická stezka. Modrá vede z města Holice a přes Poběžovice
pokračuje hradeckým lesem do rekreační osady Suté Břehy. Zelená značka vede z města Horní Jelení
směrem na Vysoké Chvojno do arboreta a hradeckými lesy po ní dojdeme do Hradce Králové.
Zelenou turistickou trasu kopíruje i cyklostezka č. 181. Cyklostezka č. 4161 vede z Holic směrem na
Novou Ves a Žďár nad Orlicí. Nedaleko obecního úřadu je turistický přístřešek.
Přímo na zelené stezce se nachází Ekofarma Vohralík, zabývající se chovem koz, která prodává
mléčné výrobky. Nedaleko zelené stezky je Hope ranč, kde se pořádají projížďky na koních a výuka
jízdy na koni.
Mezi drobné kulturní památky patří kříž z roku 1877, který stojí na křižovatce zelené a modré
turistické stezky.

A.1.6.

Životní prostředí

Koeficient ekologické stability dosahuje hodnoty 8,6, což je velmi příznivý stav. Hodnota vyšší než 1
znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Struktura využití půdy je znázorněna grafem v kapitole č. 1 a
níže v tabulce.
Struktura pozemků v obci Poběžovice u Holic
Struktura Orná
Zahrady Ovocné Trvalé
Lesní
Vodní
Zastavěné Ostatní Celkem
pozemků půda
sady
travní
pozemky plochy
plochy
plochy
porosty
Ha
107
10
4
110
1 074
3
5
28
1 343
Procenta
8
1
0
8
80
0
0
2
100
Tabulka 7 Struktura pozemků v katastru obce

Zeleň v obci
Obec má již 3 roky sezónního zaměstnance v období od jara do podzimu, který se stará o místní zeleň
a veřejná prostranství. Z technického vybavení má obec sekačku a traktůrek. Zeleň není příliš
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udržována, schne a plánuje se její revitalizace. Od letošního roku jsou v okolí obce a autobusových
zastávek umístěné okrasné květináče.

A.1.7.

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Poběžovice u Holic je obecním úřadem se základní působností. Spadá pod pověřený
obecní úřad Holice a správní obvod obce s rozšířenou působností Holice. V Holicích se pro obec
Poběžovice nachází i matrika a stavební úřad.
Zastupitelstvo obce tvoří 7 členů. Je sestaven finanční a kontrolní výbor.
Obec má zpracován územní plán z roku 2016.
Obec je členem Místní akční skupiny Holicko a Dobrovolného svazku obcí Holicko.
Hospodaření a majetek obce
Obec Poběžovice vykazuje od roku 2015 přebytkové hospodaření, kromě roku 2016, kdy díky investici
do místních komunikací byly výdaje vyšší než příjmy.

Graf 7 Rozpočet obce, skutečnost v tis. Kč, zdroj: vlastní

Podrobnější členění příjmů a výdajů v letech 2015 – 2019 je uvedeno v tabulce níže. Daňové příjmy se
postupně zvyšovaly díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky hospodářskému růstu ČR. Podíl
daňových příjmů na celkových příjmech činí od roku 2016 přes 90 % z celkových příjmů. Podíl
nedaňových příjmů na celkových příjmech byl nejvyšší v roce 2017 a činil 7,03 %. Nedaňové příjmy se
pohybují v rozmezí 2 – 7 % v letech 2015 – 2019.
Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z pronájmu pozemků a místní poplatky stanovené vyhláškou.
Kapitálové příjmy jsou okrajovou záležitostí, vyšší hodnotu měly pouze v roce 2015 za prodej
pozemků.
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Přijaté transfery se obvykle skládají z neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů, nejvyšší byly
v roce 2015.
Rozpočet obce Poběžovice 2015 – 2019
Položka/Rok
2015
2 016
Příjmy
4665
4 067
daňové příjmy
3226
3 669
Kapitálové příjmy
1042
90
Nedaňové příjmy
191
213
Přijaté transfery
205
95
Výdaje
2331
5 129
Běžné výdaje
1528
2 039
Kapitálové výdaje
803
3 090
Rozdíl příjmy2 334
-1 062
výdaje

2 017
4 098
3 733
0
288
78
1 673
1 498
176
2 425

2 018
4 674
4 227
33
290
124
2 358
2 212
145
2 316

2 019
5 015
4 514
266
103
132
2 253
1 971
232
2 762

Tabulka 8 Rozpočet skutečnost v tis. Kč, zdroj monitor.statnipokladna.cz

Do majetku obce patří budova obecního úřadu, hospoda, kulturní místnost, a knihovna, pozemky,
hasičárna, Společenské centrum Rákosníček a sběrný dvůr.
Obec nemá žádné dlouhodobé závazky.
Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.
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A.2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část zpracovaná zejména na základě poznatků z charakteristiky obce,
závěrů z dotazníkového šetření mezi obyvateli obce a závěrů pracovní skupiny zachycují základní
(klíčové) podněty pro návrhovou část. Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány Silné stránky rozvoje
obce (pozitiva, rozvojové faktory), Slabé stránky (nedostatky, negativa, problémy). Ve vnějším
prostředí identifikujeme oblasti (příležitosti a hrozby), které obec sama nemůže ovlivnit, ale musí je
respektovat při plánování rozvoje.

A.2.1. Klíčové podněty z dotazníkového šetření mezi obyvateli
Dotazníkové šetření proběhlo v dubnu 2020. Dotazník byl distribuován do schránek domácností
pracovníky obce. Vyplnění dotazníku bylo možné v papírové podobě i elektronicky. Elektronickou
verzi využilo 24 obyvatel, papírovou verzi 15 obyvatel. Dotazník byl distribuován do každého čísla
popisného, kterých je v současné době 96 (dle evidence obce), návratnost dotazníku dle domácností
je 43,82 %. Dotazníkového šetření se zúčastnili obyvatelé ve věku 25-49 let (48,7 %), 50-64 let (28,2
%), 65 a více let (23,1 %).
97,5 % obyvatel se žije v obci dobře, 2,6 % obyvatel vybralo odpověď neví.

Graf 8 Žije se Vám v Poběžovicích dobře?, zdroj: vlastní

Provozní doba obecního úřadu je pro obyvatele vyhovující (100 %). Nejčastěji využívaným zdrojem
informací o dění v obci je zpravodaj (64,1 %), webové stránky obce (56,4 %), veřejný rozhlas (33,3 %)
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a úřední deska (30,8 %). Méně využívanými zdroji informací je jednání se zastupiteli (17,9 %),
facebook obce (15,4 %) a odběr novinek RSS (10,3 %). Dle názoru některých občanů by mohlo být
více informací na úřední desce, lepší kvalita rozhlasu a lepší informace o termínech jednání
zastupitelstva a výstupech z jednání.

Graf 9 Využívání zdrojů informací z OÚ, zdroj: vlastní

V oblasti životní prostředí jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a poskytováním vody v obci
(94,9 %), spokojenost je také s možností třídění odpadu (79,5 %). Nižší míra spokojenosti (64,1 %)
panuje se stavem zeleně v obci a s péčí o veřejná prostranství (61,5 %), jako je sekání obecních ploch,
udržování prostoru okolo zastávky, Rákosníčka, apod. Obyvatelé mají připomínky ke znečištěnému
vzduchu v topné sezóně, z důvodu pálení nevhodného materiálu v kotlích na tuhá paliva. Sekání
obecních ploch a příkopů by dle některých obyvatel mohlo probíhat častěji a kvalitněji. V oblasti
třídění odpadu jsou návrhy na zajištění popelnic na bioodpad a třídění nápojových kartonů.
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Graf 10 Spokojenost se stavem oblasti životní prostředí, zdroj: vlastní

V oblasti infrastruktura jsou obyvatelé nejvíce spokojeni se stavem inženýrských sítí týkajících se
rozvodu elektřiny (94,9%) a vody (84,6 %). Spokojenost panuje také se stavem veřejných budov (71,8
%) a inženýrské sítě týkající se rozvodu plynu (69,3 %).
S lokalitami pro novou výstavbu je spokojeno pouze 53,8 % respondentů, z komentářů vyplývá, že si
místní obyvatelé novou výstavbu spíše nepřejí. 53,8 % respondentů je spokojeno s odpočinkovými
místy, některým obyvatelům počet odpočinkových míst nestačí.
Nižší spokojenost je s autobusovou dopravou (48,7 %). Obyvatelům, kteří nemají vlastní auta, chybí
autobusové spoje hlavně o víkendu, chybí také dopravní spojení pro děti dojíždějící do škol.
S veřejným osvětlením v obci je spokojeno 46,1 %, někteří obyvatelé by rozšířili dobu svícení na celou
noc, padl také návrh na rozšíření osvětlení, přidáním lamp směrem na Holice.
Obyvatelé jsou velmi nespokojení s řešením kanalizace (spokojených bylo pouze 12,9 %). Některým
obyvatelům kanalizace chybí a chtěli by ji obcí vybudovat. Novostavby mají vlastní čističky odpadních
vod, ale starší stavby ne.
Nulová spokojenost byla vyjádřena se stavem komunikací. Obyvatelům chybí chodníky, které v obci
nejsou a stav silnic je velmi špatný.
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Graf 11 Spokojenost s infrastrukturou v obci, zdroj: vlastní

V části dotazníkového šetření vybavenost obce jsou respondenti nejvíce spokojeni se stavem
autobusových zastávek (69,3 %). Nižší spokojenost (48,7 %) je s nabídkou služeb a řemesel v obci, se
zázemím pro sport a volný čas (33,3 %). U otázek týkajících se zázemí a stavu hřbitova a poskytování
sociálních služeb v obci více jak 60 % respondentů odpovědělo nevím nebo otázku vynechalo. Takže
tyto služby nevyužívají nebo nepotřebují.

Graf 12: Spokojenost s vybaveností obce, zdroj: vlastní

V oblasti život v obci byl dotazník zaměřen na pořádání kulturních a spotovních akcí a trávení
volného času. S pořádáním kulturních akcí jsou obyvatelé spokojeni (87,2 %).
S obecní knihovnou je 59 % obyvatel spokojeno a 41 % odpovědělo nevím nebo otázku vynechalo,
nikdo nebyl nespokojen. S možností trávení volného času je spokojeno 48,7 % obyvatel.
V této části bylo také zjišťováno, jestli mají obyvatelé zájem využívat dětské centrum a jaká otvírací
doba je pro ně (a jejich děti) vyhovující. Téměř 76 % dotazovaných neodpovědělo nebo uvedli, že
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nemají děti, apod. Odpovědi respondentů, kteří se vyjádřili jsou velmi pestré. jsou zde uvedeny
dopolední termíny 3x týdně, odpolední termíny v rozsahu 16:00 – 17:00 h, 14:00 – 18:00, 15:00 –
18:00 každý všední den, 16:00 – 21:00, 2 hodiny týdně.

Graf 13 Spokojenost s oblastí život v obci, zdroj: vlastní

V oblasti cestovní ruch bylo nejvíce respondentů spokojeno se stavem a počtem
cyklostezek/turistických stezek (61,5 %). S pořádáním folklórních akcí a dodržováním místních tradic
vyjádřilo spokojenost pouze 38,5 % obyvatel a 51,3 % obyvatel odpovědělo na tuto otázku nevím
nebo ji vynechalo.

Graf 14 Spokojenost s cestovním ruchem v obci, zdroj: vlastní

V oblasti dotazníku věnovaného investování jsme požádali respondenty o označení oblastí do kterých
by měla obec v nejbližších letech investovat, bylo možné označit více oblastí.
Nejvíce obyvatel by uvítalo investici do zlepšení stavu komunikací (84,6 %), druhé v pořadí skončilo
zlepšení stavu technické infrastruktury – kanalizace, plyn (59 %), třetí v pořadí skončila oblast
spolupráce s neziskovými organizacemi (51 %), další oblast, kam by měla obec dle obyvatel investovat
je zlepšení stavu životního prostředí a rozvoj sportovních aktivit (25,6 %).
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Ostatní oblasti již získaly méně než 15 %. Respondenti měli také možnost označit oblast jiné a sami
vyplnit, co považují za důležité, to udělalo 23,1 % respondentů a v odpovědích se nejčastěji
objevovaly návrhy na výstavbu kanalizace. Další návrhy obsahovaly výstavbu outdoorového hřiště,
výstavbu rozhledny ve spolupráci se svazkem obcí, výstavbu chodníků, opravu silnic, řešení rychlosti
jízdy v obci a zakoupení frézky s valníkem s možností půjčování občanům.

Graf 15 Návrhy oblastí pro investice obce, zdroj: vlastní
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A.2.2. Závěry z pracovní skupiny
Pracovní skupina zpracovala silné a slabé stránky obce metodou balančního kruhu. Zde bylo
vyznačeno 10 oblastí, na kterých se členové pracovní skupiny shodli, že jsou pro obec důležité a
vyznačili na škále 0 – 10 číselnou hodnotu, jak jsou s touto oblastí spokojeni v obci Poběžovice. Za
každou oblast byl proveden průměr všech šesti návrhů a vypracován výsledný balanční kruh pro
obec. Oblasti, které získaly průměrné číslo větší než 5 jsou pro obec silnou stránkou, oblasti s číslem 5
a menším jsou pro obec slabou stránkou.

Graf 16 Balanční kruh obce, zdroj: vlastní
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A.2.3. SWOT analýza
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce, dotazníkového šetření a
zpracovaného podkladu pracovní skupinou, která se skládala ze šesti občanů obce Poběžovice.

Silné stránky

Slabé stránky

Služby (hospoda)

Veřejná doprava o víkendech

Poloha obce - přírodní prostředí

Služby (obchod nebo pojízdná prodejna)

Dobré hospodaření obce

Zázemí pro sport a volný čas – víceúčelové
hřiště, hrací zóny pro děti

Nakládání s odpady

Likvidace odpadních vod

Poloha obce - dojezdová vzdálenost - práce, Stav místních komunikací a chodníků
úřad apod.
Rostoucí počet obyvatel

Stav a péče o zeleň v obci

Věkové složení obyvatel obce

Kulturní památky, cestovní ruch

Veřejná doprava ve všední dny

Stav veřejného osvětlení

Příležitosti

Hrozby

Využití dotačních prostředků pro rozvoj obce

Omezení dopravní obslužnosti – vylidňování
obyvatel

Výhodná geografická poloha

Možnost zadlužení obce z důvodu potřeby
vysokých investic (kanalizace, ČOV, místní
komunikace, chodníky…)

Rozvoj spolupráce veřejného sektoru s NNO a Ohrožení kvality podzemní vody a vody ve
dalšími subjekty
studnách (neexistence ČOV ve staré zástavbě)
Spolupráce v rámci MAS a DSO

Ohroženích přírodních ekosystémů (neexistence
ČOV ve staré zástavbě)

Zlepšení hospodaření s vodou – ČOV (např.
domovní, biologické, s vypouštěním do zásaku)
Tabulka 9 SWOT analýza obce
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NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize je jednoduše řečeno žádoucí budoucí stav obce. Tohoto stavu by mělo být dosaženo
naplňováním Programu rozvoje obce Poběžovice u Holic v horizontu jeho platnosti, tedy konkrétně v
letech 2020 – 2030.

„Poběžovice u Holic - obec pro spokojený život v blízkosti center a zároveň ve zdravém
životním prostředí. V obci je udržovaná a dobudovaná dopravní i technická
infrastruktura. Soužití občanů je podpořeno kulturními, společenskými a sportovními
aktivitami. “
Obec Poběžovice u Holic si vytyčila pro následující období dva strategické cíle, které lze vyřešit
realizací níže jmenovaných opatření:
Strategický cíl 1 Vytvoření podmínek pro spokojený život v obci
•
•
•

Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci
Opatření 1.2 Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající občanské vybavenosti
Opatření 1.3 Vytvářet podmínky pro trávení volného času v obci

Strategický cíl 2 Rozvoj obce s ohledem na bezpečnost obyvatel, zásady udržitelného rozvoje a
ochranu životního prostředí
•
•
•
•

Opatření 2.1 Zajišťovat bezpečnost občanů
Opatření 2.2 Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů
Opatření 2.3 Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k ochraně
životního prostředí
Opatření 2.4 Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Návrhová část Programu rozvoje obce, konkrétně jednotlivé aktivity, představuje zásobník projektů
obce na dobu několika let. Její konkrétní naplňovaní je ale závislé na měnících se podmínkách
poskytovatelů dotací, na finančních podmínkách obce i na prioritách, které se mohou v průběhu let
upravovat. Program rozvoje obce nepředstavuje tedy konkrétní závazný plán realizace aktivit.
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B.2.1. Strategický cíl 1 Vytvoření podmínek pro spokojený život v obci
Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci
Popis výchozí situace:
Obec Poběžovice u Holic se chce stát místem pro spokojený život, proto je potřeba, aby byla i
patřičně vybavena pro uspokojování základních i dalších potřeb svých obyvatel. A to zejména jako
prevence před odlivem zejména mladých lidí do nedalekých Holic, Pardubic nebo Hradce Králové.
Dostupnost veřejných služeb by měla zůstat minimálně taková jaká je v současnosti (obecní knihovna,
hospoda se sálem, terénní sociální služby, autobusová veřejná doprava). Na druhou stranu, by se ale
v průběhu sledovaného období měla určitě zlepšit kvalita poskytovaných služeb.
Dále obec uvažuje o případném zahájení spolupráce s vlastníkem pojízdné prodejny, která by
dojížděla do obce a umožnila místním nakoupit alespoň základní potraviny. Zprovoznění této služby,
ale závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je i výše případné podpory z Pardubického kraje.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
1.1.1
Zachování činnosti Obecní knihovny
- stavební úpravy/rekonstrukce (např. fasáda, …),
- pořízení nového vybavení (např. nábytek,
regály, knížky, časopisy,..).
1.1.2
Zachování obecní hospody se sálem
- stavební úpravy/rekonstrukce (např. dveře,
sociální zařízení, střecha,..).
1.1.3
Zachování,
případně
rozšíření
portfolia
poskytovaných terénních sociálních služeb.
1.1.4

1.1.5

Gestor

Participant

Obec
Poběžovice u
Holic

Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic
Zlepšení frekvence obslužnosti veřejnou dopravou Obec
- zejména školní autobusy, pružnější reagování Poběžovice u
na návazné spoje, …
Holic

Pojízdná prodejna
Obec
- zahájit jednání s potencionálními prodejci, Poběžovice u
zjistit dotační možnosti.
Holic

Nájemce
hospody
Poskytovatelé
sociálních
služeb
Krajský úřad
Pardubického
kraje,
okolní obce,
dopravci
Podnikatelé
poskytující
službu pojízdné
prodejny

Tabulka 10 Aktivity v rámci opatření 1.1

b) ostatní podporované aktivity
• Samostatné aktivity např. podnikatelů, poskytovatelů služeb a neziskových organizací v obci
Poběžovice u Holic. A to jak podporou jejich činnosti, tak i např. pomoc se zajištěním prostor pro
jejich činnost.
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Opatření 1.2 Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající občanské vybavenosti
Popis výchozí situace:
Z hlediska občanské vybavenosti je obec Poběžovice u Holic vybavena přiměřeně své velikosti.
Společenské centrum, fotbalové hřiště, dětské hřiště a autobusové zastávky potřebují investice, a to
jak stavební, tak i ve formě pořízení nového vybavení. Je třeba vyřešit majetkoprávní vztahy pozemků
pod fotbalovým hřištěm. Dále je cílem vybudovat v obci multifunkční hřiště, které by šlo využívat jak
v létě k různým sportům, tak i v zimě jako kluziště.
S těmito záměry souvisí i poslední 2 zmiňované aktivity. Vytvoření pracovního místa pro jednoho
pracovníka obce, který by měl na starosti údržbu těchto zařízení i ostatních obecních budov a
veřejných prostranství. Pro nového zaměstnance je samozřejmě nutné vybudovat zázemí.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
1.2.1
Společenské centrum Rákosníček
- stavební úpravy/rekonstrukce (např. sociální
zařízení, …),
- pořízení nového vybavení.
1.2.2
Vyřešení majetkoprávních vztahů pozemků pod
fotbalovým hřištěm.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Vybudování multifunkčního hřiště.

Gestor
Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic

Obec
Poběžovice u
Holic
Dětská hřiště
Obec
- doplnění/výměna herních prvků současného Poběžovice u
dětského hřiště,
Holic
- vznik nových herních zón po obci.
Rekonstrukce a obnova současných autobusových Obec
zastávek.
Poběžovice u
Holic
Vybudování zázemí pro technického pracovníka Obec
obce v budově bývalého obchodu, včetně pořízení Poběžovice u
vybavení a příslušné techniky (např. menší traktor Holic
s vlekem,…)
Vytvoření pracovního místa pro jednoho Obec
technického pracovníka obce. Pracovní náplň: Poběžovice u
technické zajištění, údržba a opravy technických Holic
zařízení a budov v majetku obce, údržba veřejných
prostranství, …

Tabulka 11 Aktivity realizované v rámci opatření 1.2
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Ing. Jan
František Syřiště
(vlastník parcely
č. 217/13)
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b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

Opatření 1.3 Vytvářet podmínky pro trávení volného času v obci
Popis výchozí situace:
Ke spokojenému životu obyvatel, ale nestačí „pouze“ vybudovat síť občanské vybavenosti. Naopak je
zapotřebí soužití občanů podpořit kulturními, společenskými a sportovními aktivitami.
Je zjevné, že v obci této velikosti není možné vytvořit takovou nabídku, která bude vyhovovat úplně
všem. Proto je třeba se zaměřit na ty aktivity, u nichž je výrazný předpoklad využívanosti ze strany
obyvatel obce, tj. minimálně zachovat stávající sportovní, kulturně-společenské aktivity, které již obec
nebo místní spolky pro obyvatele pořádají.
Na základě zkušeností s pořádáním akcí v minulých letech je rozhodně potřeba zlepšit informování
občanů o konání akcí.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
aktivity
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Název aktivity

Gestor

Podpora činnosti stávajících spolků, případně vznik Obec
nových.
Poběžovice u
Holic
Zachování, případně i postupné rozšiřování Obec
programu pro volnočasové a jiné zájmové aktivity Poběžovice u
v obci.
Holic
Větší
zpřístupnění
společenského
centra Obec
Rákosníček veřejnosti
Poběžovice u
- úprava otvírací doby tak, aby vyhovovala co Holic
nejvíce místním občanům,
- úprava témat akcí dle zjištěného zájmu,
- zlepšení informovanosti o konaných akcích ve
společenském centru.
Zlepšení informování občanů o konání akcí v obci
Obec
- vznik nových vývěsních ploch po obci tak, aby Poběžovice u
byly informace dostupné ve všech částech Holic
obce.
Pořízení vybavení pro konání akcí (např. lavičky, Obec
stoly, ozvučení, přenosné atrakce pro děti, …).
Poběžovice u
Holic

Participant
Spolky,
aktivní občané
Spolky,
aktivní občané

Tabulka 12 Aktivity realizované v rámci opatření 1.3

b) ostatní podporované aktivity
• Samostatné aktivity místních spolků a občanů v obci Poběžovice u Holic. A to jak podporou jejich
činnosti, tak i např. zajištění prostor pro jejich činnost.
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B.2.2. Strategický cíl 2 Rozvoj obce s ohledem na bezpečnost obyvatel, zásady
udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí
Opatření 2.1 Zajišťovat bezpečnost občanů
Popis výchozí situace:
Z pohledu kriminality jsou Poběžovice u Holic bezpečnou obcí. Jediné co je třeba z pohledu
bezpečnosti řešit je požární ochrana a neustálé doplňování materiálně-technického vybavení SDH
Poběžovice u Holic tak, aby jednotka byla akceschopná.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
2.1.1
Materiálně-technické vybavení SDH Poběžovice u
Holic

Gestor

Participant

Obec
Pardubický kraj
Poběžovice u
Holic

Tabulka 13 Aktivity realizované v rámci opatření 2.1

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

Opatření 2.2 Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů
Popis výchozí situace:
Předmětem tohoto opatření je dopravní infrastruktura a vše, co s ní souvisí. Jedná se především o
místní komunikace na území obce a také o chodníky přináležející k těmto komunikacím. Cílem je
udržet tyto prostory ve stavu, který odpovídá standardům pro provoz na komunikacích a normám z
hlediska bezpečnosti všech účastníků dopravy, zejména pak pěších.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
aktivity
2.2.1

2.2.2

Název aktivity

Gestor

Nová výstavba chodníků a provádění dalších
opatření (instalace zařízení a bezpečnostních
prvků) v obci především s vazbou na bezpečnost a
bezbariérovost.
Rekonstrukce, obnovy místních komunikací.

Obec
Poběžovice u
Holic
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Obec
Poběžovice u
Holic

Participant
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2.2.3

Pasportizace místních komunikací

Obec
Poběžovice u
Holic

Tabulka 14 Aktivity realizované v rámci opatření 2.2

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

Opatření 2.3 Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k
ochraně životního prostředí
Popis výchozí situace:
Toto opatření obecně reaguje na standardní potřeby obcí a především na legislativní požadavky
související s provozem technické infrastruktury v obcích. Zejména se jedná o vybudování veřejného
vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, v těch částech obce, kde ještě chybí. Veřejný
rozhlas i osvětlení je potřeba modernizovat po celé obci. Dále se zde řeší oblast odpadních vod
(výstavba čistíren odpadních vod, např. domovních čistíren odpadních vod s vypouštěním do zásaku)
a třídění odpadů.
Mezi potřebné aktivity je možné zahrnout i projekty jednotlivých vlastníků rodinných domů, které
zahrnují zateplení, výměnu oken, kotlů na tuhá paliva, použití alternativních zdrojů vytápění a ohřevu
TUV. Tím dojde na území obce k lokálnímu snížení emisních a imisních limitů a tím i ke zlepšení stavu
životního prostředí.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
2.3.1
Zásobování vodou
- vybudování vodovodu v těch částech obce, ve
kterých ještě chybí,
- realizace technických opatření pro napojení na
stávající vodovod.
2.3.2
Dešťová kanalizace
- vybudování dešťové kanalizace v těch částech
obce, ve kterých ještě chybí. Včetně napojení
na stávající dešťovou kanalizaci.
2.3.3
Řešení odpadních vod
- výstavba čistíren odpadních vod např.
domovních čistíren odpadních vod
s vypouštěním do zásaku.
2.3.4
Veřejné osvětlení
- rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení,
- vybudování veřejného osvětlení v těch částech
obce, ve kterých ještě chybí.
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Gestor

Participant

Obec
Poběžovice u
Holic

Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic

Obyvatelé obce
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2.3.5

Modernizace veřejného rozhlasu.

2.3.6

Odpovědné nakládání s odpady
- kultivace míst pro sběr tříděného odpadu,
včetně zajištění pravidelného úklidu okolo
kontejnerů,
- vznik třetího místa pro sběr tříděného odpadu,
- zajištění sběrných nádob na tříděný odpad pro
každou domácnost.

Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic

Tabulka 15 Aktivity realizované v rámci patření 2.3

b) ostatní podporované aktivity
• Individuální projekty vlastníků rodinných domů v oblasti energetických úspor (zateplovaní,
výměna oken, výměna zdroje vytápění a ohřevu TUV).
• Individuální projekty vlastníků rodinných domů v oblasti řešení odpadních vod – např. výstavba
domovních čistíren odpadních vod s vypouštěním do zásaku.

Opatření 2.4 Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky
Popis výchozí situace:
V souvislosti s předchozím opatřením obec Poběžovice u Holic pečuje o krajinu a životní prostředí. V
obci již probíhají standardizované procesy, které se týkají údržby veřejných prostranství, obecní
zeleně a dalších prvků, které zpříjemňují lidem na vesnici život a zároveň udržují ráz kulturní
přeměněné krajiny v udržitelných mezích. V rámci tohoto opatření je tak dále vhodné prohlubovat
péči o obecní zeleň, ale také o prvky, které v rámci veřejných prostranství k obcím neodmyslitelně
patří, jako je zvonička na točně nebo křížek na rozcestí.
Dále pro zlepšení propagace obce (obcí prochází 2 turistické trasy a 2 cyklotrasy) má obec v plánu
vydat nové propagační materiály o obci.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
2.4.1
Revitalizace prostranství na točně v okolí zvoničky
– úprava prostranství, umístění mobiliáře
(lavička,…) a úprava zeleně.
2.4.2
Údržba stávajících a budování nových
odpočinkových míst v obci – doplnění zeleně,
umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, ...).
2.4.3
Oprava/renovace křížku na rozcestí, včetně úpravy
odpočinkového místa (mobiliář, zeleň).
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Gestor
Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic
Obec
Poběžovice u
Holic

Participant
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2.4.4

Vytvoření nového propagačního materiálu o obci
(např. nové pohlednice,…).

Obec
Poběžovice u
Holic

Tabulka 16 Aktivity realizované v rámci aktivity 2.4

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

B.3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Program rozvoje obce Poběžovice u Holic na období 2020 - 2030 obsahuje plánované rozvojové
aktivity známé v době jeho tvorby. S připravovanými záměry je seznámeno zastupitelstvo obce, jehož
schválení tento dokument podléhá.
Garantem Programu rozvoje obce je starosta obce, který ponese odpovědnost za realizaci uvedených
rozvojových záměrů, provádění revizí a aktualizace programu.
Revizi plnění aktivit a aktualizace dokumentu provede zastupitelstvo obce jednou ročně. Případný
nesoulad časového i věcného vymezení záměrů uvedených v tomto dokumentu a v budoucnu
vzniklých skutečností vyvolávajících tento stav zastupitelstvo obce prokonzultuje a v případě potřeby
navrhne a přijme nápravná opatření.
Představitelé obce budou povinni se průběžně zabývat rozvojovými podněty ze strany občanů,
přičemž souhlasná stanoviska zahrnou do změn Programu rozvoje obce.
Aktualizace zastupitelstvo obce schválí nejpozději do 31. 3. příslušného roku.
Dokument 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 obce Poběžovice u Holic nebo v
písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Poběžovice u Holic.
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