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Strategický plán  

 

rozvoje obce pro volební období 

 

2019 – 2022 
 

 
Plán rozvoje obce pro volební období 2019 – 2022 je strategickým plánem  obce. Je 

dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování ekonomického a sociálního 

rozvoje obce.  V rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy obce. 

Plán je zaměřen na různé oblasti života v obci, např.  infrastruktury, sociálních služeb, 

kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, apod. Uvedený 

program přijímá Zastupitelstvo obce v Libavském Údolí s cílem zlepšit životní podmínky 

obyvatel obce, estetický vzhled vesnice a přilehlé osady Kolová dne 20.12.2018 bodem 47/18. 

 
Rozpracované akce z předchozího období budou zařazeny opětovně. Současně zařazené akce 

vychází z vizí a idejí nově zvolených zastupitelů. Realizace tohoto programu je závislá výši 

vlastních i cizích zdrojů obecního rozpočtu. Hlavními garanty plnění úkolů, které jsou v tomto 

programu rozvoje obsaženy, je zastupitelstvo obce, výbory a komise. 

 
 

Program obnovy a rozvoje obce je rozdělen do čtyř oblastí: 
 

1. Modernizace, výstavba a opravy   

2. Životní prostředí 

3. Kultura, sport, společenský život 

4. Školství 

5. Sociální služby 

 



 

I. 

Modernizace, výstavba a opravy 

 
 

 Rekonstrukce rozvodu tepla, vody a elektrické energie budova OÚ       1.500 tis. Kč 

 Výsadba zeleně        50 tis. Kč 

 Oprava opěrné zdi pod čp. 73 – 74. 2. etapa      450 tis. Kč 

 Parkovací plocha pod obchodem.       150 tis. Kč 

 Cesta u garáží vedle OÚ       400 tis. Kč 

 Cesta u garáží horní část       700 tis. Kč 

 VO výměna stožárů a lamp – L. Údolí a Kolová    1.000 tis. Kč 

 Zpevnění cest v osadě Kolová      500 tis. Kč 

◦ panelová cesta od křižovatky s hlavní komunikací až k restauraci U Čertova mlýna 

◦ cesta kolem domů č.p. 11, 12, 13, 17 a 29 

 Oprava autobusové zastávky směr Kynšperk n/Ohří   400 tis. Kč 

 Výstavba propojovací komunikace k parcelám u bývalého hřiště             3.000 tis. Kč 

 Projektová dokumenta – inž. sítě        200 tis. Kč 

 

 

II. 
Životní prostředí 

 
 Vytvářet podmínky pro činnost mládeže např. bezplatným užíváním prostor pro 

klubovou činnost. 

 Finančně podporovat činnost sportovních oddílů, vodáků a dalších pro 

úspěšnou reprezentaci obce       100 tis. Kč 

 Prodloužení pěšin, doplnění laviček, odpadkových košů a osazení herních prvků do 

lesoparku za garážemi       70 tis. Kč 

 Dotace na domácí ČOV – Kolová žádost na základě stav. povolení a doložení dokladů     

20 tis. Kč/1 ČOV 

 

 Úprava parku v osadě Kolová naproti parcele č. 206, katastrálním území Libavské 

Údolí [681695] 



 

o umístění herního prvku, lavičky, malé zvoničky   100 tis. Kč 

 Odbahnění rybníka – oprava a rekonstrukce hráze – revitalizace okolí – dotace (PD a 

realizace) – zadržování vody v krajině a její využití – zahrádky  2.000 tis. Kč  

 

III. 

Kultura, sport, společenský život 
 

 

 Oprava kůlny u ZŠ na šatnu pro potřeby hřiště a uskladnění sport. vybavení + 

přístřešek + chemické WC atd.       200 tis. Kč 

 Síťové zastřešení hřiště       200 tis. Kč 

 Prodloužení inž. sítí u hřiště směrem na RD     30 tis. Kč 

 Nákup branek na Florbal       13 tis. Kč 

 Nákup 2ks párty stanů       50 tis. Kč 

 Herní prvky čp. 105 -108       100 tis. Kč 

 Herní a fitness prvky u víceúčelového hřiště     400 tis. Kč 

 

 

 

IV. 

Školství 

 
 

 Rekonstrukce sociálního zařízení (200 tis. Kč) 

 Modernizace školní jídelny a kuchyně (600 tis. Kč) 

 

 

 

V. 

 

Sociální služby 

 
 Spolupracovat s příslušnými orgány a pečovatelskou službou v péči o staré občany, 

včetně jejich umisťování do ústavů sociální péče. 

 Pomoc občanům v tíživé životní situaci. 

 Možnost zajištění stravování seniorům. 

 


