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Programové prohlášení Rady obce Dobrá na období 2022–2026 

Preambule: 

Zástupci volebních stran Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů – Aby Dobrá byla 

dobrá (ADBD) a Sdružení Občané pro občany (dále SOO) se na období 2022-2026 dohodli na 

společných základních programových prioritách, s cílem dlouhodobé udržitelnosti dalšího 

rozvoje obce Dobrá.    

 

V oblasti investic a strategického rozvoje obce budeme: 

• podporovat investice do školských zařízení s cílem zlepšit podmínky pro školní a 

předškolní mládež,  

• pokračovat v přípravě a zajištění všech potřebných povolení pro přebudování nebezpečné 

křižovatky nad kinem na okružní křižovatku, 

• zajišťovat transparentnost při zadávání obecních zakázek, s maximálním využitím nástroje 

elektronických výběrových řízení, 

• realizovat nezbytné opravy obecního majetku, 

• zabývat se možnostmi odkanalizování v částech obce, kde není vybudován kanalizační řád 

nebo je neproveditelný 

• prosazovat protihlukové stěny na obchvatu obce v zastavěné části, 

• podporovat finančně rekonstrukci věže kostela sv. Jiří a opravy kříže a soch v průčelí, 

• podporovat investice do energetických úspor obce a posílení energetické soběstačnosti. 

 

V oblasti podpory rodinné politiky a péče o občany připravíme: 

• pokračování praxe otevřené informační politiky vůči občanům, zajištění dostupnosti 

informací o činnosti obce pro obyvatele,  

• zvýšení příspěvku pro narozené děti na 5000 kč 

• pokračování přípravy výstavby Komunitního domu pro seniory, 

• zachování stávajícího rozsahu MHD, 

• realizaci dopravního hřiště v areálu multifunkčního hřiště, 

• lesopark u řeky Morávky. 
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V oblasti podpory podnikání v obci a rozvoje cestovního ruchu zajistíme: 

• podporu úřadu vstřícného k občanům, firmám a živnostníkům, 

• větší zapojení občanů při tvorbě rozpočtu formou využití metody participativního 

rozpočtování,  

• důsledné prosazování projektů a aktivit podporujících další rozvoj cestovního ruchu a 

propagaci obce, 

• zachování jednoduchých pravidel k využívání a pronájmů nebytových prostor a veřejných 

ploch podporující nediskriminačně místní podnikatele a živnostníky, 

• další budování cyklostezek na území obce. 

 

V oblasti vzdělávání a školství, sportu, kultury a volnočasových aktivit chceme: 

• každoročně vyhodnotit aktuální potřeby školských zařízení s ohledem na vybavenost, 

opravy, investice, 

• podporovat a rozvíjet trendy novodobých tradic (letní slavnosti, hudební festivaly, 

seniorské dny, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark apod.), 

• podporovat nabídku volnočasových aktivit, zejména se zaměřením na děti a mládež, 

neziskové organizace, občanské aktivity a spolkovou činnost, 

• aktualizovat projekt multifunkčního areálu na Spartě a dle finančních možností obce 

zahájit postupnou realizaci, 

• pokračovat v přípravě a realizaci projektu Obecní dům s knihovnou, 

• realizovat rozšíření kapacity kuchyně v MŠ, 

• pokračovat ve snaze nabýt do vlastnictví obce strategické pozemky navazující na areál 

Sparta směrem ke Kačabaru pro rozšíření ploch určených k trávení volného času. 

• Podporovat opravy kulturních památek a významných staveb obce. 

 

V oblasti bezpečnosti, dopravy a ochrany životního prostředí zajistíme: 

• zachování rozpočtu na opravy obecních komunikací, 

• vypracování dopravní studie k celkovému řešení dopravy v obci, včetně centra obce, 

• pokračování v přípravě vybudování chodníku k Nošovicím a chodníku k VÚHŽ, 

• instalaci bezpečnostních prvků a značení na komunikacích,   

• úpravu míst pro kontejnery na separovaný odpad,  



 3 

• vybudování komunitního veřejného sadu, 

• realizaci bezpečnostních kamer, 

• vybudování parkoviště na Sokolském hřišti, 

• rozšiřování ploch veřejné zeleně na území celé obce a zajištění následné péče, 

• zkapacitnění parkovacích ploch v centru obce. 

 

 

V Dobré dne 22.11.2022 

 

Jiří Carbol 

Pavel Peterek 

Ludmila Baranová 

Libor Mlčák 

Ondřej Gryžboň 


