Programové prohlášení Rady obce Pitín
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada obce Pitín navazuje na výsledky práce orgánů obce , obecního úřadu a programu obnovy venkova za období
let 2010 -2014.
Cílem činnosti rady obce je zajistit občanům obce dostupnou kvalitu jejich života ve všech oblastech samostatné
působnosti obce.
Programové prohlášení Rady obce Pitín na období 2014 -2018 vychází z rozboru potřeb občanů a z programů
politických stran a sdružení působících v obci Pitín.
Rada obce s vědomím odpovědnosti za celkový rozvoj obce a se záměrem konkrétně, otevřeně a kontrolovatelně
řídit obec předkládá toto programové prohlášení, které klade důraz především na
- pokračování v započatých nebo připravených záměrech a projektech obce
- přípravu nových investičních záměrů obce
- odpovědnost vycházející z finančních možností obce
- přednostní plnění základních povinností a funkcí obce
- komunikaci a spolupráci s ostatními složkami a občany obce

Samospráva
Cíl - dosáhnout, aby činnost obecního úřadu byla vykonávána jako služba občanům, aby naplňovala
principy dobré správy, fungovala efektivně a výkonně a zvyšovala kvalitu života občanů obce
Opatření
1. Garantovat vstřícný přístup zaměstnanců obce k řešení věcných problémů včetně vyřizování
záležitostí občanů v rámci celého pracovního týdne
2. Prostřednictvím moderních informačních technologií zajistit informovanost občanů o dění v obci
3. Prosazovat eGovernment s důrazem na jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím
internetu
4. Provést ekonomické zhodnocení přínosu činnosti subjektů zřízených obcí

Rozvoj obce
Cíl – aktivně působit prostřednictvím všech dostupných prostředků k vytváření podmínek, které umožní
rozvoj obce
Opatření
1. Připravit investiční projekty financované z Evropské unie v návaznosti na projekty započaté
v minulosti
2. Vypracovat a projednat s občany obce strategický rozvojový dokument na období 2016 -2024,
stanovit prioritní oblasti
3. Nezatěžovat ekonomiku obce nadměrnými úvěry, vyjma potřeby kofinancování projektů, a zajistit tak
vyrovnaný a udržitelný ekonomický rozvoj obce

4. Rozvíjet spolupráci v rámci mikroregionu a Místní akční skupiny k trvalému rozvoji regionu
5. Aktivním marketingem vytvořit předpoklady pro rozvoj stávajících firem
6. Změnou územního plánu dosáhnout dalšího rozvoje

Veřejný pořádek
Cíl – posílit bezpečnost občanů, zlepšit ochranu jejich životů, zdraví a majetku před vlivy porušování
občanského soužití, dopravy či kriminality nebo nepříznivého počasí
Opatření
1. Systematicky a aktivně spolupracovat s Policií ČR
2. V souladu se strategií prevence kriminality zahájit budování kamerového systému v obci,
především v rizikových místech
3. Podporovat činnost Sboru dobrovolných hasičů
4. Informovat občany o náhlých změnách povětrnostních podmínek a mimořádných událostech

Doprava
Cíl – rozvoj podmínek dopravy a dopravní dostupnosti je nezbytným předpokladem pro trvalý rozvoj obce
Opatření
1. Zajistit co nejlepší dostupnost dopravy v rámci kraje, a to spolufinancováním autobusové a vlakové
dopravy
2. Trvale věnovat pozornost údržbě a opravám místních a účelových komunikací včetně chodníků a
veřejného osvětlení
3. Přijmout účinná opatření ke zvýšení bezpečnosti na místních a účelových komunikacích

Vzdělání a volnočasové aktivity mládeže
Cíl – zajistit moderní, kvalitní a dobře fungující školská zařízení, v nichž působí kvalifikovaní
pedagogičtí pracovníci, jejichž aktivní činnost významně ovlivňuje také volnočasové aktivity
dětí a mládeže
Opatření
1. Vytvořit podmínky pro zajištění většího objemu finančních prostředků v oblasti školství
2. Zvýšit úroveň škol především kvalifikovaným pedagogických sborem dle školského zákona
3. Podporovat výchovné a sportovní aktivity místního i regionálního významu pořádané
za účasti školy na území obce
4. Vytvořit podmínky pro rozvoj a finančně podpořit činnost zájmových organizací

5. Podporovat nové náměty pro pořádání kulturně společenských akcí
6. Zlepšit zařízení a prostředí místní knihovny

Sociální péče a kultura
Cíl – dosáhnout fungování sítě sociálních služeb, která bude efektivně poskytovat dostupné formy sociální
péče, podporovat veškeré kulturní aktivity a zachování kulturního dědictví
Opatření
1. Zajistit trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb, ať státních či soukromých
2. Vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením
3. Podporovat zážitkovou kulturu, uměleckou činnost, aktivity občanů a zájmových organizací
s důrazem na zachování lidových tradic a zvyků
4. Posilovat osobitý obraz obce vycházející z našeho kulturního dědictví, přírodních krás a dosažených
úspěchů ve všech oblastech činnosti našich občanů

Životní prostředí
Cíl – dosáhnout zlepšování a ochrany kvality vody a ovzduší, ekologicky zacházet s odpady a věnovat se
údržbě krajiny a ekologické osvětě
Opatření
1. Vybudovat sběrný dvůr jako centrum pro využívání, třídění, nakládání a zpracování velkoobjemového
a biologicky rozložitelného odpadu
2. Zvýšit úroveň údržby zeleně v obci i okolní krajině v působnosti obce
3. Podporovat ochranu vodních zdrojů včetně vyčištění Olšavy, dobudovat kanalizaci k zemědělskému
družstvu
4. Pokračovat v minimalizaci poplatků za sběr a uložení komunálního odpadu

Cestovní ruch
Cíl – v zájmu rozvoje cestovního ruchu v obci podstatně zvýšit jeho ekonomický dopad
Opatření
1. Podporovat propagaci obce jako zajímavého a atraktivního cíle pro návštěvníky a turisty,
zlepšovat její obraz a pověst
2. Analyzovat efektivnost dosavadního fungování sportovního areálu
3. Podporovat rozvoj cyklotras a naučných stezek v okolí obce

Schváleno Radou obce Pitín dne 25. 2. 2015

