STRATEGICKÝ PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL
Městys Nepomyšl
Nepomyšl 102, 43971 Nepomyšl
www.mestysnepomysl.cz

ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PŘÍPRAVY
STRATEGICKÉHO PROGRAMU ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL,
které se konalo dne 7. 9. 2021 od 17:00 v Nepomyšli (zasedací místnosti úřadu městyse)
Přítomni:

členové PRACOVNÍ SKUPINY (PRO Nepomyšl) dle prezenční listiny
členové REALIZAČNÍHO TÝMU (PRO Nepomyšl) dle prezenční listiny

Zápis z jednání pracovní skupiny:
1. Zahájení jednání starostou obce, prezence
2. Seznámení s programem setkání
3. Informace realizačního týmu o dokončení analytické části (včetně podkladů pro návrhovou část)
 Analytická část PRO (včetně podkladů pro návrhovou část) je zveřejněna na webu městyse
Nepomyšl. Veřejnost má možnost připomínkovat ji do 14. září.
 Připomínky budou zpracovány do 21. září.
4. Podklady pro Návrhovou část PRO
 Co je strategická vize obce, strategické cíle a jak se tvoří, návaznost na opatření a aktivity
 Příklady vizí obce
 Předložení podkladů a dat (charakteristika obce, dotazníky, SWOT analýza)
5. Tvorba strategické vize a strategické cíle obce
 Členové PS navrhli celkem šest strategických cílů:
-



Obec s dobrými vztahy, kde se lidé aktivně podílejí na plánování a rozvoji obce.
Obec, která se vyznačuje aktivními spolky a péčí o místní tradice a historický odkaz
obce.
Obec vytvářející podmínky pro dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových
aktivit pro všechny věkové kategorie v obci.
Udržení a rozšíření stávajícího majetku a jeho efektivní a hospodárné využití.
Zajištění ochrany, obnovy a revitalizace stávajícího životního prostředí.
Infrastrukturně zajištěné klidné a kvalitní bydlení a udržení a rozvoj stávajících
sociálních služeb poskytovaných obcí a dostupnost základních zdravotnických
služeb minimálně ve stávajícím rozsahu.

Strategickou vizi a strategické cíle zpracuje realizační tým na základě návrhu PS.

6. Opatření
 Co jsou opatření, návaznost na strategickou vizi a strategické cíle
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Členové PS navrhli následující témata opatření:
-



Sport
Kultura a památky
Infrastruktura
Volnočasové vzdělávání a aktivity
Životní prostředí (krajina)
Hospodaření obce
Sociální služby
Občanská vybavenost
Vnější krajina
Obyvatelstvo a bydlení
Podnikání a pracovní příležitosti

Přesné znění všech opatření bude upraveno na příštím setkání PS.

7. Aktivity
 Co jsou aktivity, jak navazují na opatření, specifikace aktivit (důležitost, termíny, odpovědnost,
náklady, zdroje financování)
 Členové PS byli rozděleni do tří skupin po třech. Po místnosti byly rozmístěny listy
s jednotlivými návrhy témat opatření. Každá skupina vytvořila/upravila aktivity k tématu
opatření na listě, potom se přesunula k dalšímu listu. Takto se prostřídaly všechny skupiny u
všech listů (opatření).
 Na příštím setkání projde PS všechna navržená opatření s jednotlivými aktivitami a upřesní
je, doplní, případně vyřadí.
 Pracovní verze Opatření + aktivity:
-

-

Sport
-

vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti (i pro kulturní akce)
výstavba víceúčelového sportoviště
cyklostezka - najít vhodné trasy
procházkové trasy v okolí obce + odpočívadla
napojení na kaolinovou stezku
velká zemní trampolína
lanové centrum na Beňáku
proškolení složek ve využívání dotací pro sport
workout- rozšíření na Beňáku
vybudování běžecké dráhy pro požární sport

Kultura a památky
- dokončení opravy/restaurování interiérů kostela
- zahájení opravy exteriéru KD - vzhled KD
- oprava schodiště ke kostelu
- údržba drobných sakrálních staveb
- obnovení památníku obětem 1. SV
- údržba hřbitova
- dokončení oprav interiéru KD
- vytipovat památky k opravě v přilehlých obcích
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-

pořádání kulturních akcí (plesy, zábavy, jarmark, atd.)
zajišťování vstupenek na kulturní akce
podpora místních spolků

-

Infrastruktura
- rekonstrukce zastávek
- vybudování chybějících chodníků
- zpevnění veřejných cest
- doplnění veřejného osvětlení
- el. síť pod zem
- vybudování bezpečnostních prvků na silnice
- obnova historických cest ve vesnici
- hospodaření s vodními zdroji (pitná voda), vybudování druhého vodovodu
(užitková voda)
- posílení internetového a telefonního signálu
- vyvedení vodního toku pod náměstím na povrch + využití vody
- parkovací plochy u KD/ fotbalového hřiště
- revitalizace center spádových obcí
- zrušit přečerpávací stanice - převod na gravitační kanalizaci
- zkapacitnění sběrného místa

-

Volnočasové vzdělávání a aktivity
- udržet finanční podporu obce místním spolkům
- vytvořit obecní rybník (rybárna- zázemí pro kroužek rybářů)
- rozšířit setkávání seniorů (tématické)
- vytvořit obecní knihovnu
- naučná stezka (kaolinová, Dětaňský Chlum)
- doučování pro II. st. ZŠ
- taneční
- polytechnické kroužky (Bi, Ch, Fy, M)
- jazykové kroužky
- dramatický kroužek/ tvůrčí psaní
- vzdělávání dospělých (finanční gramotnost apod.)
- poznávací zájezdy (kariérové poradenství, muzea, památky, divadla,
zajímavé provozy)

-

Životní prostředí (krajina)
- obnova a vybudování vodních toků a ploch
- údržba a nová výsadba zeleně v obci a okolí (Beňák)
- likvidace a zajištění černých skládek
- snížení ekologické stopy městyse
- zvýšení kapacity popelnice, kontejnery na tříděný odpad (bioodpad a plasty)
v obci
- dosázet biokoridory ÚSES - doprovodná zeleň cest v krajině
- revitalizace společných zařízení v rámci PÚ
- výsadba melioračních a zpevňujících dřevin v obecním lesích (úprava
druhové skladby)
- rozšíření lesních ploch/remízů
- revitalizace třešňovky + infrastruktura pro veřejnost nad hřištěm

Zpracovatel: Dana Lněníčková, tel.: +420 774 170 428, e-mail: strategienepomysl@gmail.com

Stránka 3 z 5

STRATEGICKÝ PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE NEPOMYŠL
Městys Nepomyšl
Nepomyšl 102, 43971 Nepomyšl
www.mestysnepomysl.cz
-

revitalizace lesíku pod lípou (místo pro odpočinek)
zajistit ochranu/ kontrolu vysazených stromů

-

Hospodaření obce
- pronajmout obecní pozemky ve volné krajině na nich hospodařícím
zemědělcům
- solární/fotovoltaické panely na obecní budovy
- kompostárna
- peletárna (sláma)
- rychlerostoucí dřeviny na podmáčených pozemcích
- kemp obecní/parkovací místa pro karavany
- obecní rozhledna
- prohlídky kostela
- změna sazeb za obecní vodu po dosažení určitého limitu- motivovat
k šetření vodou
- podpoření fin. aktivity v brownfieldech - fotovoltaika
- zvýšení využívání dotací na akce obce

-

Sociální služby
- zachování a podpora stávajících služeb
- pečovatelská služba pro seniory a handicapované
- využívat nabídek probační služby
- zachování dovozu/svozu dětí do MŠ/ZŠ KD

-

Občanská vybavenost
- zachování a podpora stávající vybavenosti

-

Vnější krajina
- zalesnění vhodných neobdělávaných pozemků
- procházkové trasy
- obnova historických cest v extravilánu
- výstavba HDC a VDC dle PÚ - osázení zelení
- zprůchodnění potočních niv pro pěší/cyklisty
- realizace ÚSES
- opatření pro zadržení vody v krajině (tůně, mokřady) vč. infrastruktura pro
pěší

-

Obyvatelstvo a bydlení
- zrealizovat výstavbu nových obecních bytů (podkroví)
- vytipovat odkup parcel pro výstavbu
- podpora bydlícím v paneláku získat byty do osob. vl.
- požívání alkoholu, návykových látek na veř. prostranství (vyhláška)
- opravit obecní prostory (vhodné) na byty
- motivační nástroje (finanční nástroje) pro příchod nových obyvatel
- nákup vhodných nemovitostí pro přestavbu na obecní byty

-

Podnikání a pracovní příležitosti
- zatraktivnit nevyužívané obecní prostory pro podnikání (kancelář na
bývalém OÚ, pronájem sklepů/ půdních prostor v KD /budově ÚM..)
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-

obecní pastýř dobytka
zohlednit možnosti podnikání při územním plánování
pečovatelská služba

8. Podpora realizace programu
 Podpora realizace programu bude vytvořena realizačním týmem a představena na příštím
setkání PS.
9. Diskuze:
 Nebyly dány žádné podněty k diskuzi.
10. Poděkování za spolupráci a rozloučení.

V Nepomyšli dne 9. září 2021
Dana Lněníčková
zapisovatel - zpracovatel PRO
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