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Strategický rozvojový
dokument
obce Herink
na období 2012 – 2016

1. Identifikace obce
Název:
Sídlo:
Kraj:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Statutární orgán:

Obec Herink
Do Višňovky 28, 251 01 Herink
Středočeský
00640140
323 637 185
ou@obecherink.cz
Zastupitelstvo obce

2. Účel a cíl dokumentu
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Herink,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž
vychází ze současného stavu a potřeb veřejných a soukromých aktivit demografického,
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
Jeho hlavním cílem je organizace rozvoje obce z hlediska potřeb, času, finančních možností
na bázi sladění jednotlivých potřeb a zájmů, aby obec prosperovala jako celek.
Naše obec je specifická tím, že se v současné době nachází ve stavu započatého rozšiřování,
budování a utváření zcela nového vzhledu a chodu obce, které bude pokračovat ještě několik
následujících let. Na původní zástavbu začínají navazovat nové lokality, které se budou
rozšiřovat až do okamžiku naplnění územního plánu. Dále se bude, postupným dokončováním
lokalit určených pro zástavbu rodinných či bytových domů, skokově rozšiřovat územní, které
přejde do správy obce. Tento dokument dosud nepřevedené území neřeší.
Z výše uvedeného vyplývá, že prioritně budou uspokojovány potřeby základního charakteru
a následně či současně pak potřeby zájmové.
Strategický rozvojový dokument obce je tvořen následujícími hlavními okruhy:
- Občanská vybavenost, technická infrastruktura a kvalita života
- Životní prostředí
- Územní rozvoj

3. Identifikace rozvoje
3.1. Občanská vybavenost, technická infrastruktura a kvalita života
A. Vybudování dětského hřiště včetně oplocení
- termín: 2012
- finanční náklady: 770 tis.Kč
- zdroj financování: dotace, rozpočet obce, finanční dary občanů, svépomocí

B. Vybudování multifunkčního zařízení. Zařízení má nabídnout široké využití v oblasti
sportu, zábavy, vzdělání, kultury, pohostinství pro všechny zájmové a věkové skupiny
(tělocvična, prostory pro kroužky, dílny, vzdělání, restaurace se sálem)
- termín: 2014-2016
- finanční náklady: 35 mil. Kč
- zdroj financování: dotace, rozpočet obce, příspěvky fyzických a právnických osob
a sdružení, svépomocí
C.
-

Rekonstrukce a údržba stávajícího hřiště (síť, povrch, branky, doplňkové prvky)
termín: 2012-2013 a dále trvale
finanční náklady: 450 tis.Kč
zdroj financování: dotace, rozpočet obce, svépomocí

D.
-

Rekonstrukce střechy budovy OÚ
termín: 2012-2013
finanční náklady: 450 tis. Kč
zdroj financování: dotace, rozpočet obce

E.
-

Rekonstrukce fasády budovy OÚ (zateplení)
termín: 2014-2015
finanční náklady: 520 tis. Kč
zdroj financování: dotace, rozpočet obce, svépomoc

F.
-

Rekonstrukce obecních chodníků a zpevněných ploch
termín: 2013 - 2015
finanční náklady: 380 tis. Kč
zdroj financování: rozpočet obce, svépomocí

G.
-

Obnova historické hasičské stříkačky
termín: 2012-2014
finanční náklady: 480 tis. Kč
zdroj financování: dotace, příspěvky fyzických a právnických osob a sdružení,
rozpočet obce, svépomocí

H.
-

Rozšíření vybavení hasičské zbrojnice (technika, ochranné prostředky, materiál)
termín: 2012-2016
finanční náklady: 470 tis. KČ
zdroj financování: dotace, finanční dary občanů, příspěvky fyzických
a právnických osob a sdružení, rozpočet obce

I.

Zvýšení zařazení požární jednotky SDH Herink do kategorie JPO V. (odborná
způsobilost, cvičení, soutěže)
termín: 2013-2016 a dále trvale
finanční náklady: 150 tis. Kč
zdroj financování: dotace, příspěvky fyzických a právnických osob a sdružení,
rozpočet obce

-

J. Vybudování systému dopravních značek a retardéru (zvýšení bezpečnosti chodců na
komunikacích, snížení rizik nehodovosti v katastru obce)
- termín: 2012
- finanční náklady: 60 tis. Kč
- zdroj financování: rozpočet obce
K. Podpora a organizace veřejných akcí v obci a postupné zavedení a obnova nových
tradic a lidových zvyků kulturně-sociálních:
1. Podpora akce „Masopustní průvod a tradiční zabijačka“
2. Podpora a spoluorganizace akce „Pomlázková zábava SDH Herink s tombolou“
3. Podpora a spoluorganizace akce „Pálení čarodějnic“
4. Podpora akce „Dětský bazárek“
5. Podpora a organizace akce „Dětský den“
6. Podpora akce „Mezi národy“
7. Podpora akce „Fotbal to je hra“
8. Podpora a organizace akce „Lampionový průvod“
9. Organizace akce „Mikulášská besídka“
10. Organizace akce „Vánoční představení“
- termín: trvale
- finanční náklady: 150 tis./ročně
- zdroje financování: rozpočet obce, finanční dary občanů, příspěvky fyzických
a právnických osob a sdružení, svépomocí, příspěvek zainteresovaných okolních obcí

3.3. Životní prostředí

-

A. Obnova historické polní cesty HCN4 od rybníka ke kapličce.
termín: 2013
finanční náklady: 16 mil. Kč
zdroj financování: dotace získané Pozemkovým úřadem Praha-Východ
B. Obnova a rozšíření polních cest spojující naší obec s okolními obcemi
- termín: 2013-2016 postupně
- finanční náklady: 3 mil. Kč
- zdroj financování: dotace, rozpočty obcí, svépomoc

-

C. Výsadba zeleně u zastávek BUS
termín: 2012
finanční náklady: 12 tis. Kč
zdroj financování: rozpočet obce

-

D. Údržba veřejných prostranství obce (revitalizace trávy, výsadba keřů, údržba
mobiliáře obce)
termín: trvale
finanční náklady: 20 tis./ročně
zdroj financování: rozpočet obce, svépomocí

-

E. Péče a ochrana obecních lesních porostů (kácení starých a uschlých stromů,
výsadba nových)
termín: 2012-2016 a dále trvale
finanční náklady: 160 tis. Kč
zdroj financování: dotace, rozpočet obce, svépomocí

-

F. Péče o vzrostlé stromy a výsadba nových (zdravotní redukce stávajících stromů
v lokalitě u rybníka, zastávky BUS a původní zástavba, výsadba nových stromů
na vycházkové trase Višňovka)
termín: 2012 – 2016
finanční náklady: 190 tis. Kč
zdroj financování: rozpočet obce, svépomocí

-

G. Podpora brigád na úklid obce a odstraňování černých skládek – jarní, podzimní
(občané obce, členové SDH Herink, členové zastupitelstva)
termín: trvale
finanční náklady: 25 tis. Kč/rok
zdroj financování: rozpočet obce, finanční dary od občanů, svépomocí

-

-

H. Rekonstrukce rybníka (vyčištění a revitalizace podloží, oprava hráze, obnova
rybolovu, zimní bruslení)
termín: 2013-2015
finanční náklady: 1 mil. Kč
zdroj financování: dotace, příspěvky fyzických a právnických osob a sdružení,
rozpočet obce, svépomocí
I. Vybudování a rozšíření systému odpadového hospodářství (umístění
odpadkových košů v obci, údržba stanovišť tříděného odpadu, akce na odvoz
nadměrného odpadu apod.)
termín: 2013-2016 a dále trvale
finanční náklady: 170 tis. Kč
zdroj financování: dotace, rozpočet obce, příspěvky právnických osob, svépomocí

3.4. Územní rozvoj
A. Pořízení územního plánu katastrálního území Herink
- termín: 2012-2015
- finanční náklady: 290 tis. Kč
- zdroj financování: dotace, rozpočet obce
B. Rekonstrukce historických památek (zvonička, boží muka)
- termín: 2013-2014
- finanční náklady: 50 tis. Kč
- zdroj financování: rozpočet obce, svépomocí

4. Závěr
Strategický rozvojový dokument byl schválen na zasedání zastupitelstva Obce Herink
č.
dne
.

Datum:

Podpis starostky:

Razítko:

Ing. Jitka Schwarzmayerová

Podpis místostarostky: Lenka Dunčková

