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PREAMBULE
Rada OBCE Kobylí předstupuje před zastupitele a před veřejnost s programovým prohlášením, jehož
hlavním cílem je harmonický a trvale udržitelný rozvoj obce a vytváření podmínek ke klidnému,
spokojenému a tvořivému životu obyvatel obce. K dosažení tohoto cíle si rada stanovila následující
priority v rámci jednotlivých oblastí.

1. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
- zajistit účast co největšího počtu subjektů (občanů, sdružení občanů, podnikatelských subjektů) na
rozhodovacím procesu o rozvoji obce, a to formou formálních i neformálních setkání, anket,
veřejných projednávání jednotlivých stěžejních investičních a rozvojových záměrů
- garantovat vstřícný přístup úředníků k řešení věcných problémů, včetně vyřizování záležitostí klientů
v rámci celého pracovního týdne
- prostřednictvím moderních informačních technologií zajistit informovanost občanů o dění v obci

2. HOSPODÁŘSKÁ OBLAST
- během 1. pololetí 2015 vypracovat a projednat s občany obce „Strategický rozvojový dokument“ na
období 2015 – 2024, stanovit prioritní oblasti a usilovat o získání finančních prostředků z evropských
fondů na jejich řešení
- nezatěžovat ekonomiku obce nadměrným přijímáním úvěrů
- zpřístupnit veřejnosti rozpočet obce prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu
- další spoluprací s členskými obcemi Svazku obcí Modré Hory přispívat k rozvoji a zkvalitnění úrovně
života obyvatel regionu
- zavést systém zveřejňování smluv, včetně všech dodatků, týkajících se investičních akcí obce

3. BEZPEČNOST A POŘÁDEK
- nadále využívat institutu veřejně prospěšných prací k zajištění čistoty veřejně přístupných ploch
v obci
- další podporou sboru dobrovolných hasičů zajistit zvýšení ochrany zdraví a majetku obyvatelstva

4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, DOPRAVA
- pokračovat v budování cyklostezek, cyklotras
- zajistit maximální možný rozsah rekonstrukce silniční sítě, chodníků, kanalizace v obci

5. ŠKOLSTVÍ
- vyhledáním vhodných dotačních titulů zajistit další a komplexní využití obou budov i areálů pro
potřeby školství a s ním souvisejících nadstavbových aktivit
- pokračováním nutných rekonstrukcí a dalším zlepšováním vybavenosti školních budov zajistit
maximální kvalitu výchovně vzdělávacího procesu na všech stupních škol

6. KULTURA
- za využití vhodných dotačních titulů (pokud nebudou, tak bez nich) dokončit rekonstrukci Sokolovny
a zajistit tak v Kobylí důstojné místo pro konání kulturních i sportovních aktivit
- podporovat stávající i nové kulturní aktivity, zajistit všestranné aktivní kulturní vyžití všech skupin
obyvatelstva
- zajištěním kulturního vyžití pro všechny skupiny obyvatelstva přispět k rozšíření možností kvalitního
trávení volného času
- pokračováním rekonstrukce kulturních památek v majetku obce a římskokatolické farnosti přispět
k zachování kulturního dědictví

7. SPORT
- využitím vhodných dotačních titulů zajistit možnost rekonstrukce sportovišť v obci
- vybudovat víceúčelové hřiště pro potřeby školy i veřejnosti, přispět tak k zajištění zdravého
životního stylu občanů
- dle finančních možností obce podpořit činnost sportovních oddílů a zájmových organizací a zajistit
tak možnost kvalitního využití volného času všech věkových skupin obyvatelstva

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- pokračovat v obnově veřejné zeleně, případně rozšiřovat její plochy
- pokračovat v minimalizaci poplatků za sběr a uložení komunálního odpadu pro občany Kobylí
- pokračovat v třídění komunálního odpadu a tím motivovat občany k šetrnému přístupu k životnímu
prostředí
Kobylí, 29. ledna 2015

JUDr. Jaroslav Tesák
starosta

Mgr. Vlastimil Janda
místostarosta

Příloha – Konkrétní akce
Tato příloha bude doplňovaná a aktualizovaná.
1. Biocentrum Ostrůvek
 dokončení zemních prací do 31. 1. 2015 (ukončeno 26. 1. 2015)
 dokončení výsadby zeleně včetně výsevu zatravněných ploch (březen - duben 2015)
 instalace informačních panelů

2. Sokolovna
 zateplení sokolovny – dokončení f. STAVIKA
 rekonstrukce sociálního zařízení, šatny a vstupního vestibulu
 projekt dokončen
 zadání VŘ (AP Investing) - 2015
 financování druhé části z vlastních prostředků (část úvěru)

3. Extravilánové vody – Sokolská
 28. 1. 2015 schůzka se zástupci f. Aquaprocon – dopracování PD pro VŘ
 vypsání VŘ - 2015
 prověřit možnost dotací (OPŽP, JMK), jinak financováno z vlastních zdrojů (část úvěru)
 vyvolat jednání s majiteli AMM a PLASTYKO a dalších firem využívající areál bývalých
komunálních služeb

4. Rekonstrukce školního hřiště
 podána žádost o dotaci k MŠMT
 financování – spoluúčast na dotaci
5. Kanalizace ulice Osvobození
 zadáno vypracování PD
 zadání VŘ – v průběhu roku 2015
 financování – spoluúčast na dotaci

6. Pozemky ČD
 odkoupení pozemků od ČD v bezprostřední blízkosti sokolovny
 financováno z vlastních zdrojů – předpokládaná částka do 500 000,- Kč
 následné zadání VŘ na projektovou dokumentaci – vybudování nové komunikace a
parkoviště
 financování – spoluúčast na dotaci

7. Cyklostezka Kobylí – Vrbice
 vypracována PD (podána žádost o dotaci – neúspěšně)
 znovu podat žádost o dotaci
 financování – spoluúčast na dotaci

8. Mládežnické hřiště u ZŠ nebo v areálu Za mlýnem
 Zadat vypracování PD (studie)
 podat žádost o dotace
 financování – spoluúčast na dotaci

9. Informační systém obce
 vypracovat návrh, využít ochoty podnikatelů

10. Muzeum + TIC + vinotéka
 aktualizovat stávající projekt
 provoz TIC a vinotéky zajistit brigádníky

11. Výsadba alejí, stromů
 navrženy plochy pro osázení zeleně – následné vypracování studií
 dotační tituly - Den Země, akce pro školu, rodiny s dětmi, nadace Partnerství

Stavební práce TS - 2015

1. Parkoviště u jídelny ZŠ – provedou TS
 vypracována studie (projekt) – PROST Hodonín
 financování vlastní

2. Parkoviště u pošty – provedou TS
 vypracovat studii – není třeba žádné povolení
 pozemek č. 4475 ve vlastnictví obce
 financování vlastní

3. Chodník u školy – provedou TS
 generální oprava chodníku od bytovky č. 702
 pozor na návaznost na rekonstrukci hřiště u školy
 financování vlastní

4. Chodníky hřbitov – provedou TS
 předláždění havarijních míst
 financování vlastní

5. Ulice Baráky (možnost dotace - zadáno MAS Hustopečsko)
 pokračovat v dláždění
 materiál vlastní – dlažební kostky
 financování vlastní
 provedou TS případně externí firma

6. Parkoviště u školky (v návaznosti na rekonstrukci dvora MŠ)
 vypracovat studii
 financování vlastní
 provedou TS

7. Dlažební kostky ve Skale
 provést výběr dlažebních kostek všeho druhu
 možnost brigádně pro studenty přes prázdniny

8. Chodníky
 Pod Padělky – předláždění propadlých míst od multy směrem ke křižovatce v délce asi 30m
 Sokolská – od křižovatky po dům Ing. Řačáka – propadlá místa
 u pizzerie – úprava obrubníku křižovatka Kašnice – Sokolská

9. Cyklostezka pod Hrabínkem
 zpevnění úseku v zatáčce recyklovanou drtí

10. Dětské hřiště Na vyhlídce
 zpevnění teras
 osázení svahu

11. Studýnky
 odpočinková zóna – posezení...
 projekt SKALKA (Atelier FONTES)

12. Čištění příkopu
 u Patrie – náletové rostliny

Zadání vypracování projektů a studií

1. Cyklostezka Kobylí – Brumovice
2. Komunikace a parkoviště Sokolovna – ČD
3. Školka – úprava dvora + parkoviště (studie)
4. Studie ozelenění
5. Územní plán – vypracovat základní požadavky
6. Fasáda muzea – projekt pro dotace
7. Muzeum – dvůr s návazností na příjezdovou komunikaci a obecní vinotéku
8. Základní škola – střecha, elektroinstalace v přístavbě ŠJ

