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Koncepce

rozvoje

vesnice

Aktualizovaná koncepce rozvoje pro rok 2014 a následující léta vychází jednak z Místního
program obnovy vesnice, z roku 1999 a jednak z aktuálních potřeb vesnice a také z výhledu
pro budoucnost.
Koncepce rozvoje proto nemůže být brána jako neměnná, ale její postupná realizace zejména
v oblasti finančně náročných investic musí být variabilní.

Krátkodobé

cíle

Rok 2014:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Nákup komunální techniky (2013 - 2014; úhrada z dotace SFŽP ČR)).
Realizace nového dětského hřiště (2014 - úhrada z dotace POV)
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská 1. etapa
Realizace projektu Biocentrurn Louky (- úhrada z dotace MPŽ)
Realizace nového vyústěni srážkové kanalizace za hřištěm
Rozšíření kolurnbária na místním hřbitově
Rekonstrukce autobusové zastávky ve směru na Drnholec
Umistění autobusové zastávky ve směru na Nový Přerov
Rekonstrukce tanečního parketu na sokolovně
Realizace hygienického zařízení pro pracovníky obce a prostor pro parkování
komunální techniky
~ Vybudování parkoviště u bytových domů 301-=-304a úprava přilehlé komunikace
~ Úprava komunikací v lokalitě vinných sklepů

Střednědobé

cíle

Rok 2015:
~ V rámci územniho systému ekologické stability pokračovat ve výsadbě zeleně mimo
zastavěná územi obce
~ Pokračovat v realizaci úprav chodníků včetně ozelenění veřejných prostranství v obci
~ Modernizace kuchyně MŠ
~ Pokračování v realizaci výstavby inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská
~ Rekonstrukce hasičské zbrojnice
~ Výtah v budově radnice včetně úprav sklepních a půd nich prostor radnice

Dlouhodobé

cíle

~ Úprava popř. rozšířeni místního hřbitova
~ Pokračování ve výsadbě zeleně mimo zastavěné území
~ Realizace výstavby nového zázemí sportovního areálu
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~ Zahájení přípravy realizaci výstavby sociálního bydlení
~ Realizace navržených krajinářských úprav v lokalitách viničních tratí resp. v lokalitě
vinných sklepů
~ Vybudování tělocvičny ZŠ
Vybudování přístupových cest k řece Dyji (za RD č.p. 59 resp. za HTS)
~ Úprava prostranství na Staré Hoře pro účely realizace svatebních obřadů resp. turistiky
~ Zateplení budov MŠ, ZŠ a ZS

Trvalé

cíle

~ Modernizace chodníků a komunikací
Modernizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu
~ Opravy a údržby budova zařízení ve správě obce
~ Podpora kulturních, sportovních a jiných aktivit zájmové činnosti občanů obce
~ Prodej pozemků na výstavbu RD v lokalitě "Mikulovská"

V Novosedlech 29.11. 2013
~
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František Trefi1ík
starosta obce

Koncepce rozvoje vesnice byla schválena Zastupitelstvem obce
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