Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky
pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné stáří nejen našich spoluobčanů,
ale i občanů ze širokého okolí.
S tím souvisí i zlepšování životních podmínek na venkově.

Zastupitelstvo obce, které bylo zvoleno v komunálních volbách v roce 2014 se zaměří na následující
úkoly:
1/ Rozvoj a výstavba
a) Prioritou bude výstavba nových bytů v budově čp. 24 v obci Petrovice
b) Dokončení úpravy veřejného prostranství v obci Petrovice a Kanice
d) Dokončení dětského hřiště v Petrovicích
e) Pokračování spolupráce s farností v Novém Bydžově na opravě kostela
„Nanebevzetí Panny Marie“ v Petrovicích
f) Rozvíjet údržbu a opravu objektů v majetku obce Petrovice
g) Rozvíjet spolupráci se všemi zájmovými organizace v obci, v oblasti
vzájemné spolupráce při pořádání různých společenských a kulturních akcí.
Pomáhat těmto organizacím při činnosti i údržbě majetku v katastru obce.
2/ Obchod a služby
V současné době funguje v obci prodejna potravin „Hruška“, která dostatečně zajištuje služby
v této oblasti.
Obec Petrovice pronajímá v budově čp. 24 soukromému provozovateli vývařovnu jídel, kdy naší
snahou bude tyto služby i nadále pro občany zachovat a rozvíjet.
Obec Petrovice se bude i nadále snažit udržet, popř. rozvíjet služby v obci (kadeřnictví, masáže).
Snahou zastupitelstva obce bude udržení pošty v naší obci.

3/ Průmysl
Pokračovat v nastartované spolupráci s firmou na výrobu komínů v Petrovicích.
Nadále spolupracovat s zaměstnavateli a podnikateli v obci.
Budeme nápomocni při rozvoji drobného podnikání.
4/ Zemědělství
Pokračovat ve spolupráci se zemědělským podnikem (Rolnická a.s. Králíky), zejména na úseku údržby
obce.
5/ Životní prostředí
a) Ochrana lesů – hospodařit v obecních lesích na základně schváleného
lesního hospodářského plánu a po těžbě okamžitě provádět zalesnění
vytěžených ploch.
b) Odpady – nadále provádět osvětu na tomto úseku, minimalizovat
množství odpadu odváženého na skládku a zvýšit podíl vytříděného odpadu.
e) Čistota obce a veřejná zeleň – nadále zajišťovat údržbu zelených ploch
technikou obce. K tomuto využívat institut veřejně-prospěšných prací.
V rámci regionu podporovat rozvoj turistiky a vhodným způsobem zajišťovat propagaci obce.
Spolupracovat s vlastníky pozemků na zlepšování vzhledu obce.
6/ Zdravotnictví
Ve spolupráci s privátními lékaři zajišťovat lékařské služby pro naše občany v současném rozsahu.
Snažit se o zachování dopravní obslužnosti do místa působení privátních lékařů.
7/ Sociální oblast
Spolupracovat se všemi státními i nestátními orgány působícími v této oblasti při řešení aktuálních
potřeb našich občanů.
8/ Školství
Zastupitelstvo obce se bude snažit i nadále intenzivně spolupracovat s Mateřskou školkou
v Petrovicích na zajištění předškolního vzdělávání.
Nadále působit na občany okolních obcí, aby využívali služby naší mateřské školy.
Spolupracovat se zřizovateli základních a středních škol, které navštěvující naše děti.

9/ Kultura
Pro pravidelné informování občanů pokračovat ve vydávání informačního zpravodaje.
Spolupracovat se spolky v Petrovicích při pořádání různých společenských a kulturních akcí.
Nadále zajišťovat provoz místní knihovny.
Na pořádání společenských kulturních akcí spolupracovat s mateřskou školou.
10/ Tělovýchova a sport
Rozvíjet využití sportoviště na hřišti v Petrovicích.
Pro potřeby školky vytvářet podmínky pro sportovní vyžití.
11/ Doprava
Nadále pokračovat v opravách a rekonstrukcích místních komunikací, vyvolat jednání s majitelem
příjezdových komunikací do obce, kde je nevyhovující stav.
Při jednáních s dopravci se snažit o udržení současného rozsahu spojů a minimalizovat případné
dotace na současné spoje.
12/ Bezpečnost a veřejný pořádek
Spolupracovat s Policií ČR ve věci udržování veřejného pořádku v obci i v oblasti bezpečnosti
silniční dopravy na katastru obce Petrovice.
Tvrdě postihovat negativní jevy (ničení majetku, podomní prodej zejména starším občanům obce,
apod.)

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 25.11.2014
V Petrovicích dne:
……………………………
RNDr. Lucie Jirsáková
Místostarosta obce

………………………………..
Mgr. Luboš Žilka
Starosta obce

V Praze dne 13.10.2014

Čestné prohlášení
Já Vlastimil Stádník, nar. 27.2.1970, byt. Praha 4, ul. Za dvorem 1862 čestně prohlašuji, že
jsem tento NOTEBOOK, zn. ACER ASPIRE E1- 510 – 29202G50Mnkk zapůjčil Lukáši
Stádníkovi, nar. 9.8.1996, byt. Praha 4,ul. U Kublova 6 na dobu neurčitou.

Čestně prohlásil:
..........................................................
Vlastimil Stádník, č. OP 202325278

.........................................................
Lukáš Stádník, č. OP 115369419

