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PLÁN ROZVOJE OBCE 

Kostelec u Holešova 

2015-2018
► Rozpočty obce

důsledně dbát na vyrovnanost rozpočtů v jednotlivých letech
využívat k financování investičních akcí prostředky z evropských fondů
hledat úspory v provozních výdajích obce ajeho příspěvkových organizací

► Zástavba v obci
- zmapovat stavební místa v obci
- provést soupis opuštěných rodinných domů a staveb, hledat možnosti jejich využití
- pokračovat ve vykupování pozemků v části obce Záhumení

► Akce malého rozsahu
- realizovat rekonstrukci chodníků
- vydláždit vjezdy u garáží v lokalitě Sušeny
- obnovit autobusovou zastávku - Karlovice
- oprava a údržba Domu seniorů
- oprava a údržba Sokolovny
- instalovat lavičku pro seniory - Sušeny
- opravit hasičskou zbrojnici - Karlovice
- opravit a nabídnout k pronájmu byt nad hasičskou zbrojnicí Kostelec u Holešova
- vyčistit zanesené potrubí odvodňovacího příkopu
- opravit propadlé kanálové vpustě
- opravit márnici a oplocení hřbitova, včetně prodloužení plotu pro oddělení soukromých 

pozemků od prostor využívaných základní školou
- řešit s těžební společností v Kosteleckém lese opravu cesty k lesu v Karlovicích - 

připojit i přilehlou komunikaci
- propojit cestu z části obce Loučky k ZŠ kolem vodojemu
- položit panelovou cestu od starého hřiště na Zahájí
- upravit nový prostor pro děti a mládež v lokalitě mimo bytovou zástavbu U rybníka v 

Karlovicích
- zrevidovat stav veřejného osvětlení
- inovovat internetové stránky obce tak, aby splňovaly nejnovější trendy ICT
- pokračovat ve vyzbroj ování zásahové j ednotky obce

► Akce investičního charakteru
- dokončit projekt „Zateplení budovy mateřské školy č.p. 232“, provést opravu topného 

systému a instalaci zabezpečovacího zařízení v objektu
- rekonstrukce školní jídelny včetně nové technologie
- provést rekonstrukci otopného systému v ZŠ
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zřídit odstavná parkoviště pro osobní automobily 
vyměnit okna, dveře a zateplit Dům služeb
dokončit komplex sportovního areálu fotbalového hřiště - herní prvky pro děti, 
rekonstrukce šaten

► Životní prostředí
prověřit životaschopnost projektu odkanalizování obcí „Holešovsko sever“ - možnosti
obce v rámci tohoto projektu i mimo něj
provádět údržbu zeleně, veřejných ploch a obecního lesa
odstraňovat náletové dřeviny a vysazovat nové stromy
dbát na pravidelnou údržbu polních cest a přilehlých mezí v jejich okolí
odstranit černé skládky z obecních ploch
řešit nevhodné a nesprávné parkování aut v obci
revitalizovat obecní pozemky Lipiny, Pod myslivnou, (bývalé zahradnictví ZP - 
pozemkový fond)
provést vyčištění a odbahnění rybníku v Karlovicích 
renovovat kříž na Karlovicích
pravidelně provádět údržbu tělesa rekultivované skládky „Vymětalova debřa“ 
navázat a udržovat spolupráci se Střední školou zemědělskou Přerov

► Společenský život
každodenním stykem s občany napomáhat dobrým sousedským vztahům 
podněcovat dobrou náladu v obci
usilovat o lepšího člověka, lepší rodinu, zdravou a dobře vychovanou mládež
podporovat aktivní přístup občanů k řešení jejich problémů, také jejich činnost v rámci
volnočasových aktivit
podporovat pořádání tradičních akcí
zorganizovat sjezd rodáků
přihlásit obec do soutěže Vesnice roku
pečlivě, chronologicky zaznamenávat dění v obci - písemnosti, fotodokumentace, video

► Do tvorby a realizace plánu zapojeni
- členové zastupitelstva obce
- ředitelka MŠ
- ředitel ZŠ
- předsedové spolků
- podnikatelé a živnostníci obce
- občané

Plnění jednotlivých bodů programu závisí na finančních možnostech obce a na výši získaných 
dotačních prostředků z fondů.

Schváleno Obecním zastupitelstvem v Kostelci u Holešova 
Dne: 25. 11. 2014

místostarosta obcestarosta obce
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