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Úvod
Místní program obnovy vesnice Klínec na roky 2021-2025, s výhledem do roku 2030, je
strategickým programovým dokumentem, který představuje a formuluje základní směry rozvoje
obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu a navazuje na „Místní program obnovy
vesnice Klínec na roky 2011-2015“ a je aktualizací „Místního programu obnovy vesnice Klínec
na roky 2015-2020“ z roku 2016. Je to střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě
analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů. Plán rozvoje obce
Klínec vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek obce a jejích
rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik. Tento dokument je důležitým
nástrojem řízení obce, k jeho cílům, záměrům a prioritám bude přihlíženo při plánování
investičních akcí a při sestavování jednotlivých rozpočtů obce. Zpracovaný plán rozvoje by měl
být „živým“ dokumentem, který bude porovnáván s reálnými možnostmi obce a se zřetelem k nim
průběžně aktualizován.

Popis obce, její lokalita a počet obyvatel
Obec Klínec se nachází asi 20 km jihozápadně od Prahy. Je zasazena do malebné krajiny s
mozaikou lesů navazujících na Brdy. Nyní má 761 obyvatel. Do roku 1990, kdy se opět
osamostatnila, patřila pod správu sousední obce – Jíloviště. V současnosti je obec Klínec členem
Svazku obcí Mníšecký region. Tento svazek je významným partnerem při řešení regionálních
problémů. V posledních letech probíhá v obci intenzivní výstavba rodinných domků na nově
zastavovaných lokalitách. Mezi turisticky vyhledávané cíle patří Bojovské údolí, kterým prochází
železniční trať Praha - Dobříš. V lesích okolo obce jsou patrné pozůstatky po těžbě zlata,
především odvodňovací štola Čertovka. Celý jihozápad Prahy je vyhledávanou rekreační oblastí
hlavního města, je oblíbeným cílem mnoha cyklistů, naším katastrem prochází několik značených
cyklostezek.
Historie obce
Obec Klínec byla založena pravděpodobně roku 1309. Ještě za života Václava II. dostal část
královského lesního újezdu v okolí Klínce zbraslavský klášter cisterciáků. Větší zájem o tuto
zalesněnou oblast podnítil dar královny Elišky Přemyslovny, která roku 1319 odevzdala Klínec
zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato a polodrahokamy. V lesích okolo
Klínce se kdysi také hojně pálily milíře. V předhusitském období (pravděpodobně již v polovině
14. stol.) založil zbraslavský klášter u Klínce panský dvorec. Využili půdy okolních doubrav a
bučin, které postupně měnili na ornou půdu (nejúrodnější v obci), a tak pravděpodobně již v tomto
období vnikla pole klášterního dvorce hluboko do lesa Pekla, nedávno předtím narušeného těžbou
zlata. Výnosnost klíneckých rýžovišť tehdy již poklesla a vrchnosti nezbývalo nic jiného než se i
zde věnovat zemědělství. V období třicetileté války (1618-1648) byla obec, na rozdíl od sousední
Líšnice a Řitky, uchráněna před zničením. Napomohla tomu poloha Klínce mimo stezku spojující
hlavní město království s jižními Čechami.
Jméno obce
Půdorys Klínce patří přes svou nepravidelnost, způsobenou dosti nevýhodným terénem, k typu
normálnímu, který je příznačný pro plánovitě založené osady. Je to vesnice s původně dvorcovým
uspořádáním, řadová, charakteristická pro mladé sídelní území vrchovin. Usedlosti jsou seřazeny
volněji, ve větších vzdálenostech a jsou od sebe odděleny zahradami. Terén značně prohloubený
místním potokem nedovolil vytvořit klasický návesní typ sídliště. Usedlosti netvořily celistvou
návesní frontu, ale rozpadají se v izolované stavební parcely jednotlivých hospodářství. Stavení na
obou březích potoka vytvořila podobu klínu, který patrně dal obci její neobvyklé jméno. Tato
sídelní technika byla zřejmě přizpůsobena rozvíjejícímu se individuálnímu hospodaření v období

největšího rozmachu kolonizace. Usedlosti mohly tvořit oddělené, na sobě nezávislé jednotky,
protože obranný zřetel v tomto území, dopravně odlehlém a bezpečném, na pokraji lesů, byl
minimální.
Minulost nedávná a současnost
Roku 1887 protnula lesy na okraji Klínce železnice vedoucí z Prahy na Dobříš. Později zřízená
vlaková zastávka leží asi 1 kilometr od vsi. Prakticky od začátku provozu je trať využívána při
rekreaci Pražanů. Ti od období „první republiky“ v obci postupně vybudovali několik chatových
osad a vtiskli obci rekreační charakter. Roku 1959 byl položen základní kámen zdejší školy a 1.
září roku 1961 byla zahájena výuka (do této doby docházeli žáci do líšnické školy). Nyní je
budova využívána mateřskou školou. V současnosti se obec intenzivně rozrůstá o nově postavené
domy. Rozvoj zaznamenala i infrastruktura obce – kanalizace, vodovod, ČOV, veřejné osvětlení a
bezdrátový rozhlas. Život obce je poznamenán blízkostí hlavního města. Praha je místem
zaměstnání většiny obyvatel.

Technická a občanská vybavenost
V obci je vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod. V brzké budoucnosti bude nutné
provést opravy kanalizační sítě vzhledem k průsaku balastních vod. V roce 2015 byla realizována
přestavba ČOV s cílem navýšit kapacitu stávající ČOV. Ve většině obce je zaveden vodovod, ale
stále ještě probíhají dostavby a obnovy vodovodních řádů. V roce 2015 byla realizována výstavba
vodojemu. V roce 2018 byl vystavěný přivaděč vody s napojením na páteřní řad Mníšeckého
regionu. Obec tím získala dostatečně kapacitní zdroj kvalitní pitné vody.
V roce 2020 byla rekonstruována budova mateřské školy, její kapacita je v tuto chvíli dostačující.
Velkým problémem v celého regionu je nedostatek míst pro povinné školní vzdělávání.
Koncepčním řešením je výstavba svazkové školy.
Na území obce není provedena plynofikace. K vytápění rodinných domů se používá dřevo,
částečně elektřina a tuhá paliva a v posledních letech přibyl výrazně podíl domů vytápěných
tepelným čerpadlem.
Provoz na silnici III. třídy procházející obcí v délce cca 2 km, je v současné době intenzivní a
silnice je ve velmi špatném stavu. Na této komunikaci téměř chybí bezpečností prvky. Nejsou
vybudovány přechody pro chodce, prvky pro zpomalení dopravy, chybí chodníky i veřejné
osvětlení. Z krajských dotací byl opraven chodník od hřiště směrem na Líšnici. V prostoru hřiště
TJ Klínec je na křížení silnic III. třídy a několika místních komunikací nebezpečná křižovatka.
Obec má od roku 2014 uzavřenou smlouvu o spolupráci s vlastníkem silnice, Středočeským
krajem o spolupodílnictví na rekonstrukci silnice. V roce 2021 je připravená dokumentace pro
provádění stavby a vydáno Stavební povolení pro I. etapu rekonstrukce. Řeší se vlastnické vztahy.
Součástí projektu je přestavba nebezpečné křižovatky u hřiště, doplnění chodníků, řešení odvodu
dešťových vod, doplnění veřejného osvětlení a dalších bezpečnostních prvků.
Místní komunikace jsou částečně s živičným povrchem, částečně s živičným recyklátem a
částečně nezpevněné. Komunikace obec postupně opravuje.
V obci je zaveden systém platby za odvoz odpadu dle objemu nádob a frekvence jejich vývozu.
Na území obce je vytvořeno 6 sběrných míst s kontejnery, které slouží ke třídění plastů, skla,
papíru, bioodpadu, kovu, nápojových kartonů, potravinářského oleje a textilu. Na jaře a na podzim
jsou pravidelně přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a dvakrát ročně dochází ke sběru
nebezpečného odpadu. Elektroodpad je možné odkládat celoročně na obecním úřadě.

Obec se v roce 2021 stala členem Dobrovolného svazku Technické služby Brdy a Hřebeny, který
je založen za účelem řešení odpadového hospodářství na území členských obcí vlastní svozovou
společností.
Co se týká občanské vybavenosti, je v obci praktický lékař pro dospělé. Dále prodejna se
smíšeným zbožím, restaurace a další provozovny (autoopravna, pneuservis, kamenictví a jiné).
Pro společenské vyžití jsou v obci využívány tělocvična TJ Klínec a společenská místnost
v hasičské zbrojnici SDH Klínec. Místní knihovna se nachází v prvním patře nad obchodem
v domě čp. 76. Tento dům je v poměrně špatném technickém stavu. V současné době je také ve
fázi rozestavěnosti prostor nad obecními byty v budově OÚ. V minulých letech byla zpracována
technická dokumentace pro rekonstrukci objektu Klínec 138 a revitalizaci celého areálu OÚ,
přičemž objekt budovy byl rozdělen na dvě části – na část s obecními byty a část obecního úřadu s
knihovnou. Na přestavbu obou částí je vydané platné stavební povolení.

Kulturní a společenské vyžití
V obci je velmi čilý kulturní a společenský život. Mezi největší občanská sdružení patří již
dlouhodobě TJ Klínec a Sbor dobrovolných hasičů Klínec. Sportovně založení jedinci mohou svůj
volný čas aktivně strávit v tělocvičně nebo na hřišti TJ Klínec, v oddílech kopané, stolního tenisu,
nohejbalu, cvičení s dětmi, florbalu, badmintonu a aerobiku. V obci působí sbor dobrovolných
hasičů s dlouhodobou tradicí. Obě občanská sdružení jsou organizátory, i spolu s obcí, mnoha
společenských a sportovních akcí (dětský den, taneční zábavy, vinobraní, Mikulášská, Dětský
masopust, Jarní a Vánoční trhy, Klínecký běh apod.). Dále v obci působí Klub důchodců, který
během roku organizuje několik kulturních a společenských akcí pro své členy. Občanům je také
k dispozici obecní knihovna. Před nedávnem byla v obci obnovena výroba keramiky, na kterou je
navázáno také několik společenských akcí. V obci je možnost vyjížděk na koních ze soukromé
stáje, v sousední obci je golfové hřiště. Od roku 2014 je obnoven provoz bývalé restaurace „U
Slavíčků“ a biofarma (chov a ukázka zvířat).

Analýza silných a slabých stránek (SWOT)
Silné stránky
• poměrně dobrá obslužnost v blízkosti
hlavního města Prahy s dostatkem
pracovních příležitostí
• vyrovnaný rozpočet obce
• fungující základní systém třídění a sběru
odpadů
• cenné přírodní hodnoty na území obce a
v jejím okolí
• činné zájmové spolky a sdružení, pestrý
kulturní a sportovní život
• prozatím zachování vesnického rázu
krajiny, příjemné bydlení
Slabé stránky
• neexistence funkčního centra obce,
• technicky horší až nevyhovující stav
objektů občanské vybavenosti
• pozastavená činnost ZŠ

Příležitosti
• možnost využití podpory ze strukturálních
fondů EU
• využití finančních prostředků od investorů
pro rozvoj obce
• existence spolupráce v rámci mikroregionu
Mníšecko
• možnost využití podpory z dalších zdrojů –
Ministerstvo zemědělství, Středočeský
kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj
• členství v MAS
Ohrožení
• nadměrná výstavba rodinných domů, která
přesahuje současné možnosti inženýrských
sítí
• dojíždění školních dětí do ZŠ v okolí

• nedostatečné bezpečnostní prvky na silnici
procházející obcí
• chybějící chodníky podél státní silnice
procházející obcí
• špatný stav dopravní infrasturktury

• nárůst automobilové dopravy
• v zimních měsících zhoršování kvality
ovzduší
• nedostatek finančních zdrojů pro rozvojové
aktivity
• nebezpečí pro chodce na ulicích

Cíle plánu
Globální cíl:
Vytvořit z obce Klínec moderní a fungující obec s životním stylem blížící se charakteru
venkova. Vytvoření obecní komunity založené na aktivní účasti obyvatel na životě obce
prostřednictvím zachování vesnického rázu prostředí obce, které bude dosaženo omezením
expanzivní politiky rozvoje obce. Důraz bude kladen na posílení vnitřních hodnot obce a zlepšení
úrovně života v obci vybudováním nebo obnovou dopravní a technické infrastruktury, občanské
vybavenosti, pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí, dobrá komunikace mezi
vedením obce a občany a udržováním povědomí o historické kontinuitě a významu obce.

1. Zlepšování a údržba životního prostředí obce
1.1

Architektonický, urbanistický a stavební rozvoj obce
1.1.1

Územní plánování

Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Územní
plánování

Příprava regulačních plánů a
územních studií , aktualizace UP

2021-2025

Územní plán –
regulační plány

1.1.2

Předpokládané
finanční
náklady
200 000 Kč

Garanti a
spolupráce

Předpokládané
finanční
náklady
1 mil Kč

Garanti a
spolupráce

Obec Klínec,
MěÚ
Černošice

Obnova centra obce

Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Revitalizace a
úprava centra
obce

Projekt „Louka nad rybníkem“
vytvoření odpočinkové plochy nad
rybníkem, parkové úpravy, pěšiny,
lavičky
Vyřešení a úprava zpevněných ploch
centra obce v kontextu
s urbanistickou studií centra,
přemístění zastávek, včetně projektu
Vyčištění rybníků v centru obce

2016 - 2025

Zklidněné
revitalizované
centrum

2016 - 2025

Zklidněné
revitalizované
centrum

5,5 mil. Kč

Obec Klínec
dotace

2016-2025

3 mil. Kč

Obec Klínec
dotace

Úprava a rekonstrukce zvoničky,
úprava okolí pomníku padlým
včetně schodiště

2021 - 2025

Zklidněné
revitalizované
centrum
Zklidněné
revitalizované
centrum

3 mil. Kč

Obec Klínec
dotace

Revitalizace a
úprava centra
obce
Revitalizace a
úprava centra
obce
Revitalizace a
úprava centra
obce

1.1.3
Rozvojová

Popis

Obec Klínec
dotace

Dopravní infrastruktura
Období

Realizační

Předpokládané

Garanti a

realizace

výstup

Rekonstrukce průtahů komunikací
III. třídy obcí, vč. řešení nebezpečné
křižovatky „U hřiště“
Postupná oprava a budování
místních komunikací

2016 - 2025

Bezpečnost
silniční dopravy
obcí
Místní
komunikace

Budování chodníků podél krajské
komunikace v návaznosti na
rekonstrukci krajské komunikace
Výstavba dešťové kanalizace
v rámci rekonstrukce silnice III.
třídy

2016 - 2025

2022-2025

aktivita
Silnice III. třídy

Místní
komunikace
Pěší doprava v
obci
Odvod
dešťových vod

1.1.4

2021 - 2028

Chodníky

5 mil Kč

Obec Klínec,
dotace

Dešťová
kanalizace

20 mil Kč

Obec Klínec
Středočeský
kraj

Předpokládané
finanční
náklady
10 mil Kč

Technická infrastruktura

1.1.4.1

Kanalizace a ČOV
Období
realizace

Realizační
výstup

Rekonstrukce a
dostavba
kanalizační sítě

Odstranění technických závad na
kanalizaci, omezení přítoku
balastních vod na ČOV, dostavba
kanalizace
Intenzifikace ČOV

2015 - 2025

Funkční
kanalizace

2022 - 2026

Zajištění
potřebné
kapacity ČOV

1.1.4.2
Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Rekonstrukce
vodovodní sítě

Obnova vodovodů, dostavba
vodovodů

2016 - 2025

Bezproblémová
vodovodní síť

Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Modernizace
veřejného
osvětlení

Průběžná obnova a doplnění
veřejného osvětlení, LED
technologie

2021 – 2025

Nové sloupy VO,
nová svítidla
vyhovující
normám

1.1.4.3

1,5 mil. Kč

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
dotace,
Obec
Klínec,
dotace,

Vodovod

Rozvojová
aktivita

Předpokládané
finanční
náklady
10 mil Kč

Garanti a
spolupráce

Předpokládané
finanční
náklady
2 mil. Kč

Garanti a
spolupráce

Předpokládané
finanční
náklady
20 000 Kč

Garanti a
spolupráce

Obec
Klínec,
dotace

Veřejné osvětlení

Obec Klínec,
dotace

Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí
1.2.1

Odpadové hospodářství

Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Třídění odpadu

Vzdělávání a osvěta obyvatel
v oblasti třídění odpadů. Cílem je
ekologické hospodaření s odpady
Účast na projektu svazkového
odpadového hospodaření

2021 - 2025

Fungující systém
třídění odpadů

2021 - 2030

Fungující systém
třídění odpadů

Třídění odpadu

Středočeský
kraj
Obec Klínec,
dotace

Popis

1.2

spolupráce

15 mil Kč

Rozvojová
aktivita

Rekonstrukce a
dostavba
kanalizační sítě

finanční
náklady
85 mil Kč

5 mil. Kč

Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec,
dotace

Ochrana životního prostředí

1.2.2
Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Výsadba veřejné
zeleně v obci

Průběžná výsadba veřejné zeleně
v obci včetně liniových výsadeb a
sadových úprav
Zvýšení vzdělanosti a zájmu občanů
o ochranu ŽP

2021 - 2025

Udržovaná zeleň

Předpokládané
finanční
náklady
500 000 Kč

2021- 2025

Uvědomělí
občané

V rámci běžné
agendy

Vzdělávání a
osvěta obyvatel
v oblasti ŽP

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec

2. Občanská vybavenost, podnikání a služby
2.1

Školní zařízení

Rozvojová
aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Zajištění povinné
školní docházky

Dostupná kapacita ve stávajících ZŠ
v okolí

2016-2025

Dostatek míst
pro školáky

Předškolní
vzdělávání
Zajištění povinné
školní docházky

Stavební úpravy a modernizace
stávající zahrady MŠ
Účast na projektu Výstavba
svazkové školy

2.2

2015-2025
2021 - 2028

Herní zahrada
MŠ
Dostatek míst
pro školáky

0,2 mil. Kč

Předpokládané
finanční
náklady
15 mil. Kč

10 mil.Kč

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
okolní
obce

DSO,
Obec
Klínec,
dotace

Občanská vybavenost, kultura

Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Realizace rekonstrukce OÚ a
místní knihovna

2021 - 2028

Nový moderní
areál obce

Oprava a dostavba
bytového fondu
Příprava PD pro
přestavbu budovy
obchodu čp. 76

Dostavba rozestavěných bytů
v budově čp.138.
Příprava projektové
dokumentace pro UR a SR.

2021 - 2028

Obecní byty

2016 - 2025

Přestavba objektu č.p.
76

Využití vzešlé z urbanistického
návrhu

2023 - 2028

Obecní hřbitov

Rekonstrukce zdi, márničky,
rekultivace pochozích ploch a
vstupu

2023-2020

Projekt,
realizace, ÚR,
SR, rozpočty,
příprava dotací
Nový moderní
objekt v centru
obce
Obecní hřbitov

Přestavba areálu
obecního úřadu čp. 138

2.3

Předpokládané
finanční
náklady
3 mil Kč

15 mil. Kč
1,5 mil

11 mil.

5 mil

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec
Obec
Klínec

Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec
dotace

Sportovní zařízení

Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Místo aktivního a
pasivního odpočinku

Vybudování místa aktivního a
pasivního odpočinku

2022 - 2025

Místo pro
odpočinek

Víceúčelové veřejné
sportoviště

Příprava pro vybudování
veřejného sportoviště,
případný nákup pozemku

2022 - 2030

Sportoviště pro
veřejnost

Předpokládané
finanční
náklady
0,8 mil Kč

8 mil. Kč

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec, TJ
Klínec

Dotace

2.4

Podnikání a služby

Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Podpora drobných
řemesel a služeb v obci

Celková podpora drobných
služeb a řemesel - podpora
prezentace na www stránkách
a v tisku vydávaným obcí,
pořádání prodejních výstav,
trhů.

2016 - 2025

Rozvoj
drobných
řemesel a služeb
v obci

Předpokládané
finanční
náklady
20 000 Kč

Garanti a
spolupráce

Předpokládané
finanční
náklady
3,2 mil. Kč

Garanti a
spolupráce

Předpokládané
finanční
náklady
70 000 Kč/rok

Garanti a
spolupráce

10 000 Kč/rok

Obec
Klínec,
dotace

Obec
Klínec,
dotace

2.5 Požární ochrana
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Zajištění požární
bezpečnosti obce

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice

2016 - 2025

Zázemí pro
SDH a ZJO

Obec
Klínec,
dotace

3. Vzdělávání, kultura a sportovní aktivity
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Podpora a propagace
spolkové a zájmové
činnosti

Komplexní podpora spolkové a
zájmové činnosti - poskytnutí
prostor, propagace, finanční a
dotační podpora
Propagace, finanční podpora
kulturních, společenských a
sportovních akcí

2016 - 2025

Rozvoj
spolkové a
zájmové
činnosti
Rozvoj kulturní
ho a sportovního
života v obci

Podpora kulturních,
společenských a
sportovních akcí

2021 - 2025

Obec
Klínec,
dotace

4. Turistický ruch, památky a historická kontinuita obce
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Turistický informační
systém v obci

Instalace panelů, směrových
ukazatelů a map

2021 - 2025

Propagace obce

Podpora a rozvoj oslav
tradičních zvyků a
svátků
Cyklostezky

Podpora veřejných kulturních
akcí

2021 - 2025

Rozvoj kulturní
ho života v obci

Rozšiřování sítě cyklostezek,
značení, informační tabule

2016 - 2025

Regionální síť
cyklostezek

Předpokládané
finanční
náklady
60 000 Kč

10 000 Kč/rok

50 000 Kč

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec,
dotace
Obec
Klínec,
Mníšecký
region,
dotace

5. Veřejná správa a komunikace s občany
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Informační systém
obce

Veřejný internet, vydávání
informačních periodik

2021 - 2025

Propagace obce,
informovanost

Předpokládané
finanční
náklady
100 000 Kč

Garanti a
spolupráce
Obec
Klínec

Vzdělávání zastupitelů,
zaměstnanců obce

(Zpravodaj), web obce
Vzdělávání zastupitelů a
zaměstnanců obce s cílem
zvýšit jejich profesionalizaci

2021 - 2025

občanů
Zvýšení
odbornosti
zastupitelů a
zaměstnanců
obce

50 000 Kč

Obec
Klínec,
dotace

6. Vnější spolupráce obce
Rozvojová aktivita

Popis

Období
realizace

Realizační
výstup

Mikroregion Mníšecko

Spolupráce s okolními obcemi,
společné řešení problémů,
žádosti o dotace
Komunitně vedený místní
rozvoj

2021 - 2025

DSO Technické služby
Brdy a Hřebeny

Řešení odpadového
hospodářství vlastní
společností 100% vlastněnou
obcemi

2021 - 2030

DSO svazková škola

Výstavba a provoz Svazkové
školy

2021-2030

Spolupráce
s obcemi
mikroregionu
Rozvinutý
venkovský
region
Fungující
ekologický
systém
hospodaření s
odpady
Kvalitní
vzdělávaní

MAS Hřebeny

2021 - 2027

Předpokládané
finanční
náklady
20 000 Kč/rok

5 Kč/obyv/rok

Garanti a
spolupráce
Obec Klínec,
obce
mikroregionu
Obec Klínec
Členské obce

1,5 mil Kč/rok

Obec Klínec
Členské obce
dotace

700 mil Kč

Obec Klínec
Členské obce
Dotace

Uskutečnění Místního programu obnovy vesnice (MPOV)
(implementace)
MPOV zahrnuje rozvojové aktivity, které budou realizovány v krátkodobém i dlouhodobém
časovém horizontu a zahrnuje všechny rozvojové aktivity, které mají ve svém období realizace
zmíněné tyto roky.
Za realizaci MPOV zodpovídá zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce bude informovat veřejnost
o postupu plnění MPOV.

Závěr
MPOV Klínec je aktualizován na roky 2021 - 2025, s výhledem do roku 2030 a je významným
programovým dokumentem, který popisuje cíle rozvoje obce Klínec a cesty k jejich dosažení v
horizontu 5, s výhledem 10 let.
Postupnou realizací jednotlivých cílů tohoto dokumentu bude zajištěn udržitelný, rozumný a
smysluplný rozvoj obce Klínec. Vzhledem k tomu, že rozvoj obce je neustále běžící proces, bude
se v průběhu času vyvíjet i MPOV.
Hlavní část cílů rozvoje obce by měla být realizována i za finanční prostředky z dotačních titulů
na rozvoj regionů, měst a obcí v ČR.
Předložený MPOV by měl umožnit smysluplné využití zmíněných dotačních titulů tak, aby
výsledky projektů skutečně napomáhaly uspokojovat reálné potřeby obyvatel obce Klínec.
V průběhu řešení cílů tohoto plánu se očekává široká a plodná spolupráce občanů a jejich
zastupitelů.
Zastupitelstvo obce Klínec věří, že existence tohoto dokumentu bude mít strategický význam
pro rozvoj naší obce a zachování jejího vesnického ducha.

