OBEC ČERNÍN

Strategický plán rozvoje obce Černín
na období 2019-2022

Obec Černín
Strategický plán rozvoje obce Černín je koncepční dokument oblasti rozvoje obce. Vznikl
na základě vytýčených úkolů z předchozích let, programových cílů zvolených zastupitelů
a potřeb občanů obce.
Dokument se dělí na sedm sledovaných skupin. Řazení dle pořadí neurčuje větší a menší
prioritu, neboť každá skupina je pro soužití a kvalitu života nepostradatelná. Plán bude
upravován podle aktuálních potřeb občanů a možností obce po celou dobu své platnosti.
Obec Černín pro období 2019–2022 ukládá následující plán investic, aktivit a činností:

1.

Investiční akce – realizace projektů:













2.

rekonstrukce povrchu místních komunikací
renovace božích muk
renovace sochy Jana Nepomuckého
rekonstrukce Kulturního domu
oprava autobusových zastávek a jejich okolí
rekonstrukce pouličního osvětlení
rozšíření dětského hřiště
oprava parku u KD
výstavba víceúčelového hřiště
oprava hřbitovní zdi a okolí
rekonstrukce obecního bytu
rekonstrukce mostu u Bieglerova mlýna

Péče o přírodu, krajinu, lesy, veřejnou zeleň a veřejná prostranství:




3.

udržovat a pečovat o veřejná prostranství obce, za obcí, a pečovat o lesy
revitalizace zeleně
výsadba nových stromů

Efektivně, ale bezpečně spravovat finance i majetek obce:



případné dlouhodobě volné finanční prostředky investovat do nákupu pozemků a
lesů
tvorba finančních rezerv
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4.

Maximálně využívat dotace pro spolufinancování plánovaných akcí:




5.

sledovat a využívat dotace na místní projekty ze zdrojů EU
sledovat a využívat dotace na místní projekty z národních zdrojů
sledovat a využívat dotace Jihomoravského kraje

Přispívat občanům k jejich pestřejšímu životu:





6.

pořádat či spolupořádat kulturní akce v obci
pořádat slavnostní vítání nových občánků
blahopřání k významnému jubileu občanů
zapojit děti a mládež do komunitního života v obci

Spolupracovat a podporovat činnost spolků:




7.

sbor dobrovolných hasičů
myslivecké sdružení
podpora vzniku nových spolků a sdružení

Zlepšit vzájemné vztahy v obci:

Zapojit všechny věkové generace do organizace tradičních i nových společenských,
kulturních či sportovních akcí:











velikonoční hrkání dětí
pálení čarodějnic
karnevaly
přátelské posezení seniorů
ukončení prázdnin pro děti
Mikulášská nadílka
rozsvěcení Vánočního stromečku
plesy a zábavy
hasičské soutěže
oslavy výročí

Vytvořilo zastupitelstvo obce Černín
Dne: 20.2.2019
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