Klíčová oblast 5: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE
Vize rozvoje oblasti
Řízení a rozvoj obce v Mokrovousích v roce 2030
Mokrovousy jsou malá, čistá, bezpečná a klidná obec. Žije zde přibližně 500 obyvatel.
Obec je příznivá pro mladé rodiny i seniory.
Výstavba a rozvoj obce se uskutečňuje tak, aby byl zachován venkovský ráz obce.
Veřejná prostranství jsou funkční, upravená, s dostatkem zeleně a slouží také k relaxaci
a setkávání lidí.
Hospodaření obce je zdravé, obec se nezadlužuje nad únosnou míru. Obec vlastní
pozemky nebo spolupracuje s vlastníky pozemků, které jsou zázemím pro rozvoj služeb
obyvatelům a návštěvníkům obce. Budova i interiér obecního úřadu jsou moderní, provoz
je ekologický. Obecní úřad zajišťuje služby obyvatelstvu, např. Czech Point, ověřování,
kopírování a další.
V obci a okolí jsou zajištěny základní sociální a zdravotnické služby. Je rozvíjena
pomoc seniorům a potřebným lidem.
Je zajištěna dostatečná informovanost o správě obce, jejím rozvoji a o dění v obci.
Vedení obce, jednotliví občané i zástupci zájmových sdružení a podnikatelé spolupracují
na aktivním životě a rozvoji obce.
Obec spolupracuje s dalšími obcemi, zapojuje se do aktivit podporujících rozvoj
regionu, je aktivním členem Mikroregionu Nechanicko, MAS Hradecký venkov, případně
dalších sdružení, zapojuje se do soutěží.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-5.I Zvyšovat kvalitu a výkon veřejné
správy, zachovat stávající veřejné
služby obyvatelstvu a zajistit jejich
rozvoj podle potřeb a možností obce

S-5.II Udržet zdravé hospodaření obce

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-5.I.1
Anketa

o I-S-5.I.1 Spokojenost
obyvatel s kvalitou,
výkonem veřejné
správy
a poskytovanými
veřejnými
službami/4 roky (↑)
o I-S-5.II.1 Výše
o PO-S-5.II.1
zadlužení obce (splátky
Rozpočet obce
nepřekročí 0,5 mil./rok
o PO-S-5.II.2
o I-S-5.II.2 Hodnota
majetku obce (╧)
Závěrečný účet
obce

S-5.III Vylepšovat vzhled obce a její
zástavby, zajistit novou výstavbu
při zachování venkovského rázu
obce
S-5.IV Zajistit funkční, upravená a čistá
veřejná prostranství s dostatkem
udržované zeleně

o I-S-5.III.1 Spokojenost o PO-S-5.III.1
obyvatel se vzhledem
Anketa
obce/4 roky (↑)

o I-S-5.IV.1 Spokojenost
obyvatel a návštěvníků
obce s veřejnými
prostranstvími a zelení
(↑)
o I-S-5.V.1 Spokojenost
S-5.V Udržovat bezpečnost a veřejný
obyvatel s bezpečností
pořádek v obci
v obci /4 roky (↑)
S-5.VI Udržet stávající zdravotnické služby o I-S-5.VI.1 Spokojenost
obyvatel se
a vytvářet podmínky pro rozvoj
zdravotnickými
sociálních a drobných služeb v obci
službami a rozvojem
sociálních
služeb/4 roky (↑)
o I-S-5.VI.2 Existence
zdravotnických
služeb/rok (↔)
o I-S-5.VII.1 Počet
S-5.VII Spolupracovat v rámci obce
společných
s podnikateli, neziskovými
realizovaných
akcí,
organizacemi, občany ad.
projektů/rok (╧)
na rozvoji a propagaci obce,
o I-S-5.VII.2
zajištění služeb, rozvoji občanské
Spokojenost obyvatel
společnosti apod.; zajistit
a návštěvníků obce
průběžnou komunikaci v rámci
s informovaností
obce a dostatečnou informovanost;
a spoluprací/4 roky (↑)
spolupracovat a vytvářet
partnerství s dalšími obcemi

o PO-S-5.IV.1
Anketa

o PO-S-4.V.1
Anketa
o PO-S-5.VI.1
Anketa

o PO-S-5.VI.2
Zdravotnické
služby
o PO-S-5.VII.1
Evidence

o PO-S-5.VII.2
Anketa

Podoblasti:
5.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu
5.2 Výstavba a vzhled obce, bydlení
5.3 Veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích, čistota obce
5.4 Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
5.5 Občanská vybavenost, sociální a zdravotnické služby
5.6 Informovanost, spolupráce,

Specifické cíle
5.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu
Specifické cíle

Indikátor

Prostředek

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

Naplňovat Plán rozvoje obce (PRO),
vyhodnocovat ukazatele, aktualizovat plán
podle výsledku vyhodnocení

o I-5.1.1.1 Počet
plněných
specifických
cílů/počet
specifických cílů
PRO/rok (cíl: 1)
o I-5.1.1.2 Počet
sledovaných
ukazatelů/rok (cíl:
100 %)
o I-5.1.1.3 PRO
aktualizován cca
za 4 roky (A/N)
o I-5.1.2.1
Využívat moderní metody řízení, zvyšovat
kapacitu pro výkon veřejné správy, zajistit
Spokojenost občanů
vzdělávání představitelů a pracovníků obce
s výkonem veřejné
správy v obci/4 roky
(↑)
Udržovat obecní majetek v dobrém stavu
o I-5.1.3.1 Počet
a zajistit jeho efektivní využívání
stížností na stav
obecního
majetku/rok (cíl: 0)
Získat vhodné pozemky, které umožňují
o I-5.1.4.1 Rozsah
veřejné služby, do vlastnictví obce
pozemků ve
vlastnictví obce/rok
(↑)
Realizovat pouze takové investice, na jejichž o I-5.1.5.1 Dluhová
služba (max. 0,5
provoz a údržbu má obec odpovídající příjmy
mil/rok)
Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce o I-5.1.6.1 Výše
také z externích zdrojů (dotace ad.)
získaných finančních
prostředků
z externích
zdrojů/rok
Zachovat služby obecního úřadu
o I-5.1.7.1
ve stávajícím rozsahu, případně je rozšiřovat
Spokojenost
podle možností obce a služby dobře
obyvatel
propagovat
se službami/4 roky
(↑)
Zachovat samostatnost obce a stávající model o I-5.1.8.1
řízení obce, tj. 7 zastupitelů
Mokrovousy jsou
samostatnou obcí
(A/N)
o I-5.1.8.2
Počet
zastupitelů/volební
období (↔)

5.2 Výstavba a vzhled obce, bydlení

ověření
o PO-5.1.1.1
Zpráva o
plnění
PRO

o PO-5.1.1.2
Ukazatele

o PO-5.1.1.3
PRO
o PO-5.1.2.1
Anketa

o PO-5.1.3.1
Evidence

o PO-5.1.4.1

o PO-5.1.5.1
Rozpočet
obce
o PO-5.1.6.1
Rozpočet
obce

o PO-5.1.7.1
Anketa

o PO-5.1.8.1
Seznam
obcí ČR
o PO-5.1.8.2
Seznam
zastupitelů

Specifické cíle
5.2.1

5.2.2

Při rozvoji obce respektovat podmínky
funkčního využití ploch a regulativa daná
územním plánem vč. maximálně možného
zajištění retenční schopnosti území
(vsakování a zadržování srážkových vod)
Při zpracování nového územního plánu
respektovat cíle stanovené v Programu
rozvoje obce (PRO)

Indikátor
o I-5.2.1.1 Počet
závažných neshod
s ÚP (cíl: 0)

o I-5.2.2.1 Nový ÚP
pořízen do XII. 2020
(A/N)
o I-5.2.2.2 Počet
závažných neshod
ÚP s PRO

Prostředek
ověření
o PO-5.2.1.1
Zpráva

o PO-5.2.2.1
ÚP
o PO-5.2.2.2
Zpráva

5.3 Veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích, čistota obce
Specifické cíle
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Zajistit kvalitní materiálně-technickou
základnu a personální zajištění pro údržbu
veřejných prostranství a zeleně, udržovat
dostatečnou čistotu veřejných prostranství
vč. dětských hřišť
Stav zeleně na veřejných prostranstvích
(na návsi, v okolí pomníků, v parku ad.)
sledovat odbornou firmou a dle výsledků
ji revitalizovat, případně rozšiřovat
Zpracovat Pasport zeleně vč. plánu údržby
zeleně

5.3.4

Podporovat a motivovat obyvatele k péči
o vzhled a čistotu obce

5.3.5

Zachovat plochy pro setkávání a relaxaci
obyvatel a návštěvníků obce vč. vybavení
mobiliářem

Indikátor
o I-5.3.1.1
Spokojenost
obyvatel s čistotou
obce/4 roky (↑)
o I-5.3.2.1
Spokojenost
obyvatel se zelení
v obci/4 roky (↑)
o I-5.3.3.1 Pasport
zeleně zpracován
do XII. 2018
o I-5.3.4.1
Spokojenost vedení
obce s péčí obyvatel
o vzhled a čistotu
o I-5.3.5.1
Spokojenost
obyvatel a
návštěvníků
s plochami pro
relaxaci a
setkávání/4 roky (↑)

Prostředek
ověření
o PO-5.3.1.1
Anketa

o PO-5.3.2.1
Anketa

o PO-5.3.3.1
Pasport
zeleně
o PO-5.3.4.1
Zpráva

o PO-5.3.5.1
Anketa

5.4 Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
Specifické cíle

Indikátor

Prostředek
ověření

5.4.1

Zachovat existenci a činnost Sboru
dobrovolných hasičů (SDH)

5.4.2

Zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti
na vytipovaných místech

5.4.3

Zachovat dobrou spolupráci s PČR
a ostatními složkami Integrovaného
záchranného systému (IZS) při zvyšování
bezpečnosti v obci

5.4.4

Využívat legislativních nástrojů pro zajištění
pořádku v obci

5.4.5

Dodržovat Protipovodňový plán

5.4.6

Spolupracovat při rozvoji preventivních
programů a akcí při osvětě dětí, mládeže
a seniorů pro zvýšení bezpečnosti

o I-5.4.1.1 SDH
existuje (A/N)
o I-5.4.1.2 Výše
finanční podpory
ze strany obce/rok
(╧ výše roku 2016)
o I-5.4.2.1
Spokojenost
obyvatel
s bezpečností
na vytipovaných
místech/4 roky (↑)
o I-5.4.3.1
Spokojenost vedení
obce se spoluprací
s PČR a a ostatními
složkami (IZS)
o I-5.4.4.1
Spokojenost
obyvatel s veřejným
pořádkem v obci/4
roky (↑)
o I-5.4.5.1 Počet
závažných neshod
s Protipovodňovým
plánem (cíl: 0)
o I-5.4.6.1 Počet
realizovaných
preventivních
programů v obci/rok
(↑)

o PO-5.4.1.1
SDH
o PO-5.4.1.2
Rozpočet
obce
o PO-5.4.2.1
Anketa

o PO-5.4.3.1
Zpráva

o PO-5.4.4.1
Anketa

o PO-5.4.5.1
Zpráva

o PO-5.4.6.1
Zpráva

5.5 Občanská vybavenost, sociální a zdravotnické služby
Specifické cíle
5.5.1

5.5.2

Indikátor

Vytvořit podmínky pro zajištění dostupné
o I-5.5.1.1
Spokojenost
lékařské péče – v obci zachovat ordinaci
dětského lékaře a spolupracovat s Dohalicemi
obyvatel
při zajištění praktického lékaře
s dostupností
lékařské péče/4 roky
(↑)
o I-5.5.1.2 ordinace
dětského lékaře
v obci zachována
(A/N)
Rozvíjet drobnou výpomoc, jako donáška
nákupů, hromadné vyzvedávání receptů,
úklid chodníků v zimě apod.

o I-5.5.2.1
Spokojenost
obyvatel s drobnou
výpomocí/4 roky (↑)

Prostředek
ověření
o PO-5.5.1.1
Anketa

o PO-5.5.1.2
ordinace
dětského
lékaře
v obci
o PO-5.5.2.1
Anketa

5.5.3

5.5.4

Spolupracovat v rámci regionu na společném
Komunitním plánu sociálních služeb
za účelem zajištění těchto služeb
pro obyvatele obce
Spolupracovat s MŠ a ZŠ, které navštěvují
děti z obce

o I-5.5.3.1 Spolupráce
na KPSS (A/N)

o PO-5.5.3.1
KPSS

o I-5.5.4.1
Spokojenost rodičů
s MŠ a ZŠ, které
navštěvují jejich děti
/4 roky (↑)

o PO-5.5.4.1
Anketa

5.6 Informovanost, spolupráce
Specifické cíle
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Zajistit informovanost obyvatel o dění v obci
a řízení obce, využívat při tom moderní
technologie vč. webové stránky obce,
rozesílání SMS zpráv apod.;
vydávat obecní Zpravodaj; udržovat místní
rozhlas v dobrém technickém stavu ad.

Spolupracovat v rámci obce s podnikateli,
neziskovými organizacemi i jednotlivými
občany, zajišťovat zpětnou vazbu, motivovat
k aktivnímu přístupu, umožňovat aktivně
se podílet na životě a rozvoji obce (pořádat
setkání např. se seniory, občany, rozvíjet
společné projekty apod.)
Podporovat činnost organizací či jednotlivců
zajišťujících akce a aktivity volného času
Spolupracovat s okolními obcemi
a se sdruženími (Mikroregion Nechanicko,
MAS Hradecký venkov, příp. dalšími) při
- zajišťování služeb obyvatelům
vč. předškolního a základního školství
a sociálních služeb,
- zajišťování bezpečnosti v obci a okolí,
- rozvoji a zabezpečení kvalitní
infrastruktury vč. dopravní,
- zajišťování zdravého životního prostředí,
ochraně přírody a krajiny,
- při rozšiřování pracovních příležitostí
pro obyvatele obce a rozvoji podnikání,
- řízení odpadového hospodářství,
- rozvoji aktivit volného času vč. rekreace
a sportu,
- informovanosti obyvatel a návštěvníků,
- propagaci obce,

Indikátor
o I-5.6.1.1
Spokojenost
obyvatel
s informovaností
/4 roky (↑)
o I-5.6.1.2 Počet
registrovaných
odběratelů zpráv
na webu obce /rok
o I-5.6.2.1 Počet
setkání/rok
o I-5.6.2.2 Anketa
mezi obyvateli
provedena 1x /4
roky (A/N)
o I-5.6.3.1 Počet
organizací,
jednotlivců VČ /rok
o I-5.6.4.1 Členství
v Mikroregionu
Nechanicko (A/N)
o I-5.6.4.2 Členství
v MAS Hradecký
venkov (A/N)
o I-5.6.4.3 Počet
společných projektů
s okolními
obcemi/rok

Prostředek
ověření
o PO-5.6.1.1
Anketa

o PO-5.6.1.2
Evidence

o PO-5.6.2.1
Evidence
o PO-5.6.2.2
Anketa

o PO-5.6.3.1
Evidence
o PO-5.6.4.1
Evidence
o PO-5.6.4.2
Evidence
o PO-5.6.4.3
Evidence

-

5.6.5

získávání finančních prostředků a další
pomoci pro rozvoj regionu
- při prosazování společných zájmů
v rámci regionu,
- rozvoji cestovního ruchu
- a dalších oblastech
Prezentovat obec, zajistit dostatečnou
propagaci obce

o I-5.6.5.1 Počet
přístupů na webové
stránky obce/rok (↑)

o PO-5.6.5.1
Evidence

