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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Úžice je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, představuje základní dokument obce stanovující prioritní
potřeby rozvoje obce a umožňující koordinaci rozvoje svého územního obvodu. Jedná se o hlavní
podklad pro zpracování rozpočtu a přípravu projektů. Představuje systém komplexních podkladů
pro zastupitelstvo obce při stanovení priorit, strategickém rozhodování a návazností.
Pro občany slouží jako informační materiál o směřování obce. Současně představuje platformu
pro možné čerpání finanční podpory z fondů na národní úrovni a na úrovni EU.
Jedná se o dlouhodobý dokument, který formuluje představy o budoucnosti a směřování obce na
dalších 10 let a navrhuje způsoby, jak jich dosáhnout. Aby mohl sloužit k rozvoji obce, je nezbytné,
aby byl sám rozvíjen, doplňován a přizpůsobován aktuálním potřebám, situaci, fiskální politice
našeho státu a z toho vyplývajících finančních možností obce.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Základní údaje o obci:
Název:

Obec Úžice

Části obce:

Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná,
Karlovice, Mělník, Nechyba, Radvanice, Smrk
a Úžice

IČ:

00236543

DIČ:

CZ00236543

Adresa:

Úžice 38, 285 04

Telefon:

327 542 432

Email:

uzice@obecuzice.cz

WWW:

www.obecuzice.cz

ID datové schránka:

nwpakry

Status:

Obec

ZUJ (kód obce):

534510

NUTS2

CZ02 - Střední Čechy

NUTS3

CZ020 - Středočeský kraj (kraj)

LAU1

CZ0205 – Kutná Hora (okres)

LAU2

CZ0205534510 - Úžice (obec)

Obec s rozšířenou působností:

Kutná Hora

Rozloha:

18,56 km2

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2017:

656

Nadmořská výška:

416 m.n.m.

Souřadnice:

49°52′20″ s. š., 14°58′21″ v. d.

První písemná zpráva (rok):

1284

PSČ:

285 04
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1.1.1. Území
Obec Úžice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora, cca 25 km od Kutné Hory. Obec
leží v nadmořské výšce 416 m.n.m. V současné době má 656 obyvatel. Součástí obce jsou i vesnice
Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná, Karlovice, Mělník, Nechyba, Radvanice a Smrk. Obcí
protéká úžický potok.
Pro účely katastru nemovitostí je vedeno 5 katastrálních území: Čekanov, Mělník nad Sázavou,
Radvanice nad Sázavou, Smrk u Úžic, Úžice u Kutné Hory.
Nejbližší město je vzdáleno 8 km, jsou jím Uhlířské Janovice, kde se nachází pověřený obecní úřad.
Dalším městem je 9 km vzdálená Sázava.
Dalšími městy v okolí jsou Zásmuky (12km), Kouřim (19km) a městys Rataje nad Sázavou (6km).
Celková katastrální plocha obce je 18,56 km2.
Pozemní komunikace – rozsáhlým územím obce vede silnice II/335 Mnichovice - Sázava Uhlířské Janovice - Zbraslavice.
Železniční trať ani stanice na území obce nejsou.

1.1.2. Historie
Nejstarší písemná zmínka o vsi se v písemných pramenech dochovala z roku 1284.
Dominantou obce je historický kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. století, který stojí uprostřed
návsi v Úžicích. Byl vystavěn v románském slohu kolem 1175, řadí se tak mezi nejstarší památky
v tomto kraji. Z původní stavby se dochovaly základy, část lodního zdiva a věžní okna. Kostel byl
původně spravován za úřadování šestého sázavského opata Silvestra. Ve 14 století byl kostel
farním, ale od poloviny 16. století spadal jako filiální kostel pod správu farnosti v Ratajích nad
Sázavou. V roce 1782 se stal opět farním. V současné době je opět pod správou farnosti Sázava –
Černé Budy.
V obci se nachází budova bývalé školy, která byla založena 1767 jako jednotřídní. V průběhu
19. století byla rozšířena na čtyřtřídní. V 80. letech byla škola uzavřena. Budova prošla
rekonstrukcí a v současné době se zde nachází obecní úřad, knihovna a zdravotní středisko.
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Roku 1977 byla uvedena do provozu mateřská škola v Radvanicích, která vychovává a vzdělává
děti dodnes.

1.1.3. Obyvatelstvo
Nejvyšší počet trvale žijících obyvatel měla obec před rokem 1970, poté se počet začal snižovat až
v posledních 20 letech se počet obyvatel postupně opět mírně zvyšoval z 573 na současných 656
trvale žijících obyvatel evidovaných k 31. 12. 2017. Z tohoto počtu je 329 mužů a 327 žen.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mezi roky 1997 - 20171
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Věkový průměr obyvatel obce je 42,8 let. Zastoupení jednotlivých věkových skupin je znázorněno
v grafu.

1

Zdroj: Český statistický úřad [https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr ]
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Graf 2: Věkové složení obyvatel v obci 2
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K 31.12.2017 žije v obci 104 osob mladší 14 let, 411 osob ve věku 15-64 a 141 osob ve věku 65 a
více. Průměrný věk je 42,8.
V obci se nevyskytují národnostní menšiny ani sociálně vyloučené lokality. Nebyl zaznamenán ani
výrazně vyšší podíl sociálně slabých skupin obyvatel.

1.1.4. Části obce
Obec Úžice se skládá z několika vesnic, těmi jsou Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná,
Karlovice, Mělník, Nechyba, Radvanice a Smrk.
V Úžicích je v současné době 108 trvale žijících obyvatel, ostatní chalupy jsou využívány spíše
rekreačně. Nachází se zde i 3 chalupy k pronájmu. Tyto nízkoenergetické objekty nabízí svou
polohou a vybaveností místo na dovolenou.
Benátky mají 32 trvale žijících obyvatel. Nachází se zde rybník, statek a restaurace, kde se pořádají
oslavy a svatby.

2

Zdroj: Český statistický úřad
[objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40207&c=v3~2__RP
2017MP12DP31]
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V Čekanově je 96 stálých obyvatel. Nachází se zde zvonička a je zde vybudovaná farma ŽV
zaměřená na výkrm býků.
Františkov je nejmenší osadou obce. Má pouze 5 stálých obyvatel a 8 čísel popisných.
Dominantou Chrastné je rozsáhlý rybník, který napájel zdejší mlýn, ten v současné době prochází
rekonstrukcí. Chrastná má 28 stálých obyvatel.
Karlovice neevidují žádného trvale žijícího obyvatele. Nachází se zde podnik ZAS Úžice, ten byl
založen roku 1998 a hospodaří v bramborářské oblasti v nadmořské výšce 380m až 480m mezi
Uhlířskými Janovicemi a Sázavou. Celkem obhospodařuje 1890 ha zemědělské půdy, z toho je
1700 ha orná půda. Rostlinná výroba je orientována na pěstování pšenice (ozimé a jarní), ječmene
(ozimého a jarního), řepky, kukuřice, jetele a vojtěšky.
Mělník je nejvýše položená obec. Má 77 obyvatel a je významná tím, že se zde narodil generál
Jaroslav Vedral Sázavský, který hrdinně padl 6.10.1944 na Dukle a má zde vystavěn pomník a
bustu.
Nechyba má 112 obyvatel. Nachází se zde obchod s potravinami, který provozuje obec Úžice pro
své občany. Najdeme tu výklenkovou kapli Panny Marie a Sv. Prokopa.
Nejvíce trvale hlášených obyvatel (129) je v Radvanicích. Nachází se zde i mateřská škola,
s kapacitou 28 dětí. Dále je tu obyvateli hojně využívána knihovna.
Smrk má 69 trvale žijících obyvatel.

1.1.5. Vybavenost obce
Zdravotnictví
V současné době vždy dvakrát týdně dojíždí do obce obvodní lékař, který pro místní občany
zajišťuje základní zdravotnickou péči. Jeho ordinace se nachází v budově obecního úřadu. Cílem
obce je zachovat dostupnost této zdravotní péče i nadále.

Mateřská škola
Mateřská škola v Radvanicích byla otevřena v roce 1977 přestavbou ze zrušené základní školy.
Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Kapacita MŠ byla nejprve 24 dětí, ovšem
díky rekonstrukci sociálního zařízení a přístavbou budovy v roce 2012 se navýšila kapacita na 28
dětí. V roce 2016 byl instalován nový kotel na tuhá paliva s podavačem, proběhla výměna
radiátorů, byly nainstalovány stínící žaluzie a budova napojena na obecní vodovod.
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Obchod se základními potravinami
Pro občany obec provozuje na Nechybě obchod se základními potravinami, který je otevřen 6 dní
v týdnu. Provoz obchodu je dotován z finančního rozpočtu obce.

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Úžice je obecním úřadem se základním rozsahem výkonu státní správy, nachází se
zde Checkpoint. Pověřeným obecním úřadem jsou Uhlířské Janovice a obcí s rozšířenou
působností Kutná Hora.
Obec je členem Mikroregionu Uhlířskojanovicko, MAS Lípa pro venkov a Svazku měst a obcí.

1.1.6. Infrastruktura
Vodovod a dešťová kanalizace
Vodovod byl prozatím vybudován pouze v části Nechyba, částečně v Radvanicích a Benátkách.
V ostatních částech obce vodovod není, obyvatelé mají vlastní studny nebo vrty. Vzhledem k
nedostatku vody v některých soukromých studních je napojení na vodovodní řad a zabezpečení
zdroje pitné vody všem občanům obce nejvyšší prioritou.
Dešťová kanalizace nebyla dosud vybudována. Dešťová voda je svedena do potoků a rybníků.
Rybníky by měly sloužit k zadržování vody v krajině, plnit protipovodňovou funkci a zajišťovat vodu
pro požární bezpečnost. Pro požární bezpečnost jsou důležité zejména rybníky v Radvanicích,
Čekanově, Smrku, Benátkách a Františkově. Řadu vodních ploch je nutné odbahnit, vyčistit a
zabezpečit proti průtoku zpevněním hrází. V rámci úprav jednotlivých rybníků se plánuje jejich
pasportizace.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení se nachází u hlavních komunikací ve všech částech obce, většina je ovšem
v havarijním stavu bez existující dokumentace. V současné době je započata kompletní
rekonstrukce a výměna všech světel v části Smrk. Do budoucna se plánuje postupná rekonstrukce
a pasportizace ve všech ostatních částech obce.

Kanalizace a odvod splaškových vod
Splašková kanalizace není vybudována v žádné části obce. Dosud je odvod splaškových vod řešen
jednotlivě u každého domu svodem do domácího septiku, odkud je následně vyvážen do nejbližší
8

ČOV. Některé domy mají vlastní čističku odpadních vod se vsakováním. V katastru obce se
nenachází žádná významná vodoteč a tak je likvidace odpadních vod z domácích ČOV také
problematická. Vzhledem k finanční náročnosti vývozu splašků dochází k tomu, že jsou
vypouštěny na území obce nebo jsou domácí septiky netěsné, opatřeny přepady, čímž dochází k
znečišťování povrchových i podzemních vod. Znečišťování již tak nedostatečného množství vody
je velkým problémem a obec proto považuje vybudování kanalizace a ČOV za další z priorit.

Místní komunikace a chodníky
Obec dosud nevedla pasport komunikací a tak není známa přesná délka ani stav komunikací. Na
většině z nich se nachází závady a výmoly, které je potřeba opravit, ideálně udělat nový povrch.
Vzhledem k tomu, že v současné době je hlavní prioritou vybudování vodovodu, nejsou plánovány
významné opravy, pouze nejnutnější lokální vysprávky. Významnější rekonstrukce by se
uskutečnily až po provedení výkopových prací. V nejhorším stavu se momentálně nachází úsek
mezi Čekanovem a Úžicemi. V havarijním stavu jsou i komunikace v intravilánu jednotlivých
vesnic. Jejich opravy se budou řešit dle finančních možností obce. Ve špatném stavu se nachází
také jednotlivé autobusové zastávky, které se budou opravovat dle finančních možností obce.
Chodníky se nacházejí na Nechybě a v Benátkách, jejich rekonstrukce v současné době není
prioritou.

1.1.7. Spolková činnost a kulturní akce
V obci působí tyto pouze dva spolky, těmi jsou Sdružení dobrovolných hasičů a Myslivecké
sdružení Úžice-Nechyba, které má pronajatou honitbu od honebního společenství Úžice. Sdružení
se podílí na výsadbě nových stromků, odchovu bažantích kuřat a každoročně pořádají poslední
leč.
Obec se snaží činnost místních spolků a sdružení podporovat a zajistit tak příležitosti pro setkávání
obyvatel. Ve spolupráci s nimi se konají i sportovní a kulturní akce v obci, např.: vítání jara, pálení
čarodějnic, dětský den, mikulášská pro děti, rozloučení s létem, turnaj v nohejbalu a další.
Jiné spolky nebo sportovní oddíly v obci nepůsobí. Chybí zde zejména multifunkční hřiště, kde by
bylo možné provozovat míčové sporty. V obci chybí i dětské hřiště, které by sloužilo jako místo
pro setkávání maminek s nejmenšími dětmi, kterým často chybí kontakt s okolím a komunitní
život. Pro trávení času na čerstvém vzduchu tak musí využívat soukromé zahrady nebo dojíždět
do okolních měst.
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1.2.

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

Východisky návrhové části jsou poznatky uvedené v analytické části, dlouhodobé záměry a
možnosti obce. V průběhu vypracování tohoto dokumentu byli občané vyzýváni na veřejných
zasedání, aby přispěli svými podněty a připomínkami k realizaci rozvoje obce.
Příspěvků bylo několik a všechny byly v souladu se strategickými záměry obce, většinou směřovaly
k výstavbě vodovodu, rekonstrukci silnic a veřejného osvětlení.
Zájem občanů o hlavní cíle tohoto strategického plánu potvrdil, že plán zachycuje hlavní problémy
rozvoje obce a splňuje představy občanů. Lze konstatovat, že opatření uvedená v tomto
strategickém plánu se setkávají s kladným ohlasem veřejnosti a k žádnému z nich nebylo
vyjádřeno nesouhlasné stanovisko.
Jako podklad pro formulaci rozvojových směrů byla použita SWOT analýza. SWOT analýza se řadí
mezi základní metody strategické analýzy. Je to zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths
(Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats
(Hrozby). Z těchto východisek pak vychází následující návrhová část, která je naplňována
programovými cíli, které jsou rozpracovány do jednotlivých opatření. Tato opatření pak budou
naplňována realizací jednotlivých aktivit.

1.2.1. SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
+ Dopravní obslužnost - pravidelná linka 387 na Prahu
+ Mateřská škola v obci
+ Obchod se základními potravinami
+ Restaurace v obci
+ Aktivní spolky (Myslivecký spolek a SDH)
+ Každoroční organizace několika sportovních a kulturních akcí pro děti i dospělé
+ Příjemné životní prostředí v důsledku neexistence průmyslových podniků v obci
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PŘÍLEŽITOSTI

+ Možnost čerpání finančních prostředků na vodovod a kanalizace z dotačních fondů
+ Možnost čerpání finančních prostředků z dotačních programů
+ Zvýšení dopravní obslužnosti ve všech částech obce
+ Vybudování multifunkčního centra a hřišť pro občany a podpořit tím komunitní život
v obci
+ Vybudování přístřešků na nádoby tříděného odpadu a udržet tím čistou obec
+ Zvýšit bezpečnost v obcích rekonstrukcí veřejného osvětlení dle stávajících norem
+ Odbahněním rybníků a zpevněním hrází zlepšit jejich retenční funkce
+ Restaurováním památek zatraktivnit obec pro turisty

HROZBY

- Nedostatek financí na údržbu obecního majetku
- V případě dlouhodobějšího sucha nedostatek pitné vody
- Znečištění spodních vod v důsledku chybějící kanalizace
- Zvyšující se finanční náročnost na odpadové hospodářství
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST
2.1.

STRATEGICKÁ VIZE

Jelikož je v obci jen málo pracovních příležitostí pro obyvatele a dostupnost služeb je pro
obyvatele ztížená, je mezi hlavními cíli obce zachování dostupnosti alespoň základních služeb
v obci, tzn. lékaře, obchodu se základními potravinami, MŠ a knihovny. Aby byla zajištěna
udržitelnost a obec se nevylidňovala, je nutné zvýšit atraktivitu obce pro mladé rodiny. Jen tak
bude zachován nebo navýšen stávající počet obyvatel.
Zvýšení atraktivity obce pro bydlení bude dosaženo díky:
a) Vybudování chybějící infrastruktury zejména vodovodu a rekonstrukce stávající
infrastruktury
b) Podpora mateřské školy, aby byla zachována možnost předškolního vzdělávání dětí
v místě bydliště. Rozšíření možností trávení volného času, zejména sportování dětí a
mládeže, podpory komunitního života a sounáležitosti obyvatel mimo jiné vybudováním
multifunkčního centra v obci.
c) Zajištění čistoty obce a jejího okolí a zlepšení životního prostředí

2.2.

Č.

PROGRAMOVÉ CÍLE

Cíl

Termín
plnění

Indikátor plnění

I

Infrastruktura

2028

stav realizace jednotlivých aktivit

II

Kultura, sport a vzdělávání

2028

stav realizace jednotlivých aktivit

III

Životní prostředí

2028

stav realizace jednotlivých aktivit
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2.3.

AKČNÍ PLÁN

Odpovědnost za realizaci všech níže uvedených rozvojových projektů je na zastupitelstvu obce. Odhadované náklady jsou uváděny, jen pokud
jsou přibližně známé, pokud náklady nejsou vyčísleny, bude prvním krokem ke splnění této aktivity odhadované náklady zjistit.

Číslo Priorita

Předpokládaný
Odhadované
termín
náklady
realizace

Název projektu

I
I-1

Výstavba vodovodu

I-1-a

Zajistit projekt a rozšíření vodovodního řadu do všech místních částí obce

2025

I-1-b

Zajistit projekt a přípojky na vodovodní řad pro všechny občany obce

2028

I-2

Rekonstrukce veřejného osvětlení

I-2-a

Pasportizace veřejného osvětlení / projekt na rekonstrukci osvětlení

2028

I-2-b

Rekonstrukce veřejného osvětlení v jednotlivých částech obce

2028

I-3
I-3-a

Opravy komunikací a chodníků
Pasportizace místních komunikací

2028

I-3-b

Vyřešení majetkových vztahů - koupě nebo věcná břemena na místní
komunikace, která nejsou ve vlastnictví obce

2024

I-3-c

Vybudování příjezdových cest všem obyvatelům Mělníku

2020

I-3-d

Opravy místních komunikací, cest a chodníků, které jsou v špatném stavu

2028

I-3-e

Postupné opravy všech ostatních místních komunikací a chodníků

2028

Zdroje
financování

Infrastruktura
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Dotace + RO

Dotace + RO

I-4

Vytvoření územního plánu

2024

I-4-a

Koncepce územního plánu, vyhodnocení požadavků, zpracování

I-5

Rekonstrukce autobusových zastávek

II-1-a

Postupná rekonstrukce či vybudování nových autobusových zastávek v
jednotlivých částech obce
Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod
Zajistit projekt a potřebná povolení
Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod
Péče o majetek obce
Provést revizi stavu nemovitostí v majetku obce a stanovit harmonogram jejich
údržby
Oprava střech obecních domků v Čekanově a Smrku
Kultura, sport a vzdělávání
Podporovat akce pro děti i dospělé, které se v obci konají a umožňují setkávání
všech obyvatel
Příspěvky z rozpočtu obce na pořádání akcí

II-2

Podporovat volnočasové aktivity a vznik nových sportovišť

II-2-a
II-2-b

Vybudování sportoviště a dětského hřiště v Úžicích
Vybudování multifunkčního centra v Úžicích

2020
2021

II-2-c

Rekonstrukce dětského a sportovního hřiště v Radvanicích

2018

I-5-a
I-6
I-6-a
I-6-b
I-7
I-7-a
I-7-b
II
II-1

II-2-d
II-3
II-3-a
II-3-b
II-3-c
III

Vybudování či rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v ostatních částech
obce
Podpora MŠ
Získání pozemku pod zahradou MŠ do vlastnictví obce
Zateplení a nová fasáda na budově MŠ
Revitalizace zahrady MŠ a umístění moderních herních prvků
Životní prostředí
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2024

500.000,-

Dotace + OR

2028
2028
2019
2021

200.000,-

2028

2024
2019
2018
2018

500.000,-

Dotace

III-1

Zlepšení vzhledu veřejných ploch

III-1-a

Vypracování harmonogramu sezonních úprav jednotlivých částí obce

2019

III-1-b

Vysázení ovocného sadu ve Františkově

2019

Dotace

III-1-c

Obnovení vybraných sadů, stromořadí a remízků

2028

Dotace

III-2

Odpadové hospodářství

III-2-a

Vybudovat zastřešené stanoviště na kontejnery pro tříděný odpad, zajistit
jejich dostatečnou kapacitu a úklid v okolí kontejnerů

2021

III-2-b

Dohoda se sběrným dvorem na odběr velkoobjemového odpadu

2021

III-3
III-3-a

Opatření k zadržování vody v krajině
Pasportizace vodních ploch

2024

III-3-b

Vyčištění, odbahnění a zpevnění hrází rybníků v jednotlivých částech obce

2020

III-4

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu

200.000,-

Dotace + OR

III-5

Vypracovat projekt na snížení energetické náročnosti obecního úřadu a
obchodu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu a obchodu s důrazem na snížení
energetické náročnosti budovy
Renovace historických památek v obci

III-5-a

Znovupostavení / zrekonstruování zvoničky na Nechybě

2020

200.000,-

III-5-b

Rekonstrukce zvoniček a kulturních památek ve všech částech obce (zvonička
v Čekanově, Smrku a další)

2022

300.000,-

III-4-a
III-4-b
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Dotace

2020
2028

Dotace

2.4.

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Jelikož podnětů, které by naši obec pomohlo rozvíjet, je velké množství, není ve finančních
možnostech obce vše zrealizovat. Proto byl vytvořen tzv. zásobník projektů, který obsahuje další
důležité aktivity, které budou dle možností postupně realizovány.

Č.

Zásobník projektů

1
2
3
4
5

Oprava schodů ke hřbitovu
Odkoupení a následné odbahnění rybníka v Úžicích
Odbahnění vodní nádrže na parc. č. 268/11 v k.ú. Úžice
Znovuoživení třešňovky na parc. č. 240/1 v k.ú. Úžice
Obnovení cesty k rybníku v části obce Smrk

2.5.

PODPORA REALIZACE PROGRAMU

Tento dokument shrnuje jak základní strategii obce, tak dílčí cíle a priority. Byly stanoveny
konkrétní aktivity směřující k jejich naplnění. V rámci úspěšného dosažení všech cílů bude nutné
dostatečně informovat veřejnost a zapojit ji co nejvíce do rozvoje obce.
Základem k uskutečnění zvolených cílů a priorit je stanovit osoby zodpovědné za řízení realizace,
ale i za výkon a kontrolu plnění všech aktivit. S ohledem na velikost obce nebudou zřizovány žádné
nové orgány.
Řídící skupinou je zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo se bude scházet dle potřeby. Jelikož se jedná
o dokument dlouhodobý, je nezbytné, aby se v dalším volebním období noví členové
zastupitelstva detailně seznámili s tímto dokumentem a pokračovali v naplňování dlouhodobých
cílů.
Výkonnou a kontrolní skupinou je starosta a místostarosta obce. Ti budou zabezpečovat veškeré
činnosti potřebné ke zdárné realizaci programu.
Monitorování průběhu realizace programu rozvoje obce proběhne vždy jednou za 4 roky, před
koncem volebního období zastupitelstva. Zhodnotí se dílčí dosažené úspěchy, neúspěchy a
naplňování indikátorů, případně i návrhy změn tohoto dokumentu. Program rozvoje obce bude
průběžně revidován a aktualizován, pokud nastane změna podmínek nebo potřeba nových cílů.
Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2029 formou zpracování navazujícího
dokumentu.
Vypracovala Ing. Lenka Hendrychová
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3. SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE
Schváleno Zastupitelstvem obce Úžice dne………………… usnesením č. ………………

……………………..

…………………………

Ing. Václav Dlasek

Martin Novák

starosta

místostarosta
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