TVORBA „PLÁNU ROZVOJE OBCE“ VELKÉ CHVOJNO
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno na svém 8. zasedání zastupitelstva dne 25.11.2015
schválilo Harmonogram tvorby „Programu rozvoje obce“ a členy realizačního týmu: starostu
obce, místostarostu, paní Irenu Horáčkovou, Ing. Jaroslava Procházku, pana Martina Bílka,
paní Ivanu Šimákovou, paní Lenku Horáčkovou a paní Hedviku Kešnerovou.

„PLÁN ROZVOJE OBCE“
Strategický plán rozvoje obce je dokument, vyjadřující předpokládaný vývoj obce v
dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a
rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných
a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování
jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek, a poskytuje určité orientace pro
podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů. Slouží
jako nutný dokument pro žádosti o dotace.
Obec Velké Chvojno by se i do budoucna měla rozvíjet jako obec občansky vybavená, s
dostatečnými pracovními příležitostmi a vyváženým rozvojem, klidná a bezpečná, ekologicky
progresivní a čistá, s možností sportovních a odpočinkových aktivit, podporující aktivity svých
občanů a spolkový život a ohleduplně využívající okolní přírodu. Uvedený postup a realistické
zpracování plánu bylo zvoleno s důrazem na jeho budoucí praktické využití.

TVORBA „PLÁNU ROZVOJE OBCE“ VELKÉ CHVOJNO A OBČANÉ A DALŠÍ
Správný strategický plán rozvoje obce nelze bez spolupráce s občany, podnikateli, spolky a
dalšími subjekty na území obce tvořit. Právo se přímo účastnit procesu strategického
plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Zapojte se do tvorby se
svými názory, náměty k budoucímu možnému vývoji obce, připomínkami k současnému
stavu v obci. Pro zjištění vašich názorů připravujeme i dotazník, jehož výstupy budou pro nás
jedním z hlavních podkladů pro tvorbu plánu rozvoje. Realizační skupina bude veškeré
podněty průběžně zpracovávat. Podněty lze elektronicky podat přes kontaktní formulář,
který je na webových stránkách Obce Velké Chvojno na titulní straně první v Menu.
O tvorbě vás budeme průběžně informovat.

