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Místní program obnovy obce Rybitví na období 2020 – 2025,  

příloha Střednědobého rozpočtového výhledu  

 

 

I. Osvětové, kulturní a společenské akce 

a) Poznávací autobusové zájezdy pro občany Rybitví 

b) Podpora sportovních aktivit v obci -  fotbal, tenis, volejbal, nohejbal, sálové míčové hry, gymnastika a 

další pohybové aktivity 

c) Společenské a kulturní akce – obecní a sportovní ples, rozloučení s létem, lampionový průvod, zpívání a 

apod.       
    

II. Sociální oblast 

a) Podpora sociálně potřebným občanům, zejména v období Vánoc 

b) Podpora seniorů – příspěvek na seniorpas na dopravu 

c) Podíl na odvozu k lékaři a zpět za pevně stanovených podmínek 

d) Životní jubilea občanů 
  

III.   Zřízená příspěvková organizace ZŠ a MŠ 

a) Otevření druhého stupně základní školy 

b) Přemístění MŠ do budovy ZŠ 

c) Vytvořit možnost stravování v jídelně ZŠ pro veřejnost 

d) Rekonstrukce WC, učeben a prostor ZŠ  

 

IV.  Obnova a udržování památek 

a) Péče o pomník světové války – den veteránů 

b) Péče o domek bratranců Veverkových, spolupráce na akcích pořádaných Památníkem  

c) Ve spolupráci s MAS a RSO  Bohdanečsko rozvíjet region a podporovat nárůst turistiky 

  

V. Občanská vybavenost a technická infrastruktura 

a) Zpracování změny územního plánu obce 

b) Hájit vyjádřený zájem občanů: „ Nerealizovat Spalovnu odpadů na území obce“   

c) Rekonstrukce kina a stávajícího úřadu – Obecní dům s víceúčelovým sálem a kavárnou dle architektonic-

kého zpracování 

d) Postupná obnova vybavení dětského hřiště novými hracími prvky  

e) Péče o vlastní budovy, opravy, postupné zateplování a snižování energetické náročnosti (oprava a zatep-

lení fasády tělocvičny) 

f) Obnova a modernizace veřejného osvětlení 

g) Modernizace zařízení pro vysílání místního rozhlasu  

h) Dopravně bezpečnostní opatření včetně obnovy značení v obci  

i) Údržba sportovního areálu a umožnění rozvoje o další aktivity 

j) Opravy a udržování zastávek MHD v obci 

k) Opravy místních komunikací a chodníků  

l) Podpora nové výstavby v obci  

m) Podpora aktivit k třídění odpadu  
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VI.  Úprava veřejných prostranství 

a) Využití volného prostranství před obecním úřadem - Vybudovat park dle architektonického zpracování 

b) Údržba, výsadba a průběžné obnovování okrasné zeleně v obci 

c) Vybudování nových parkovacích míst v obci 


