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Místní program obnovy vesnice 

SMRŽOV 
 

Obecný záměr místního programu obnovy vesnice na období 2017 – 2022: 
Počet obyvatel: 114 (k 1.1.2016) 
V katastru obce leží část rekreační oblasi u rybníka Dvořiště – 142 chat. 
Obec má i spravuje vlastní vodovod a kanalizaci. 
Místní program obnovy vesnice Smržov je dokumentačním a plánovacím materiálem obce ucházející se 
o finanční prostředky z Programu obnovy venkova (POV), dalších českých i evropských dotačních titulů, 
krajských fondů a nadačních prostředků.  
Cílem Místního programu obnovy vesnice Smržov je nastínit rozvojové směry správního území obce a 
shromáždit projektové záměry v Přehledu projektů (viz dále) s cílem zejména: 

 podnítit obyvatele k udržování a obnově místních společenských tradic 
 napomáhat rozvoji podnikání a zaměstnanosti místního obyvatelstva 
 zabránit odlivu obyvatelstva z obce 
 zlepšit vzhled veřejných prostranství a staveb 
 udržovat krajinu v katastru na patřičné úrovni 

 
Návrh konkrétních projektů programu obnovy obce Smržov vychází z potřeb obce s ohledem na cíl 
programu. Tento dokument je pravidelně aktualizován na základě kontroly již realizovaných projektů a 
technické přípravy projektů pro podporu z různých dotačních titulů. Místní program pro obnovu 
vesnice Smržov na období 2017 – 2022 navazuje na program na odobí 2015 – 2019. 
 
Schválení Místního programu obnovy vesnice Smržov na období 2017 – 2022 zastupitelstvem 
obce: Dne 2.12.2016 byl schválen „Místní program obnovy obce Smržov“ zastupitelstvem obce. 
Číslo usnesení: 12/2016/005 
 
 
 
Starosta obce: Marcel Paul 
 
 
Místostarosta obce: Antonín Vecheta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha: 
 

Kontrola projektů Místního programu obnovy vesnice do roku 2016: 
 

1) Oprava a výstavba chodníků - průběžně, POV + vlastní zdroje, 160 000,- Kč 

2) Oprava oplocení obecní vodárny - realizace: 08/2016, vlastní zdroje, náklady: 140 000,- Kč 

3) Oprava místních vedlejších komunikací - průběžně, vlastní zdroje, 50 000,- Kč 

4) Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, mobiliáře a 

herních prvků pro děti. - realizace: 09/2014, vlastní zdroje, 140 000,- Kč 

5) Pořízení technického zařízení k údržbě obce - křovinořez, 09/2016, vlastní zdroje, 18 200,- Kč 

6) Podpora občanských aktivit a komunitního života v obci v oblasti kultury – průběžně, vlastní 

zdroje, 30 000,- Kč 

 

 

Přehled projektů Místního programu obnovy vesnice na období 2017 - 2022: 
 

1) Oprava a výstavba chodníků - průběžně, POV + vlastní zdroje, náklady 350 000,- Kč 

2) Oprava místních vedlejších komunikací - průběžně, POV + vlastní zdroje, 2 000 000,- Kč 

3) Oprava hrází požárních nádrží v obci - plánovaná realizace: 03/2017, dotace: MZe + 

vlastní zdroje, náklady: 2 800 000,- Kč 

4) Výměna vedení obecního vodovodu – průběžně, POV + vlastní zdroje, 500 000,- Kč 

5) Pořízení technického zařízení k údržbě obce – průběžně, vlastní zdroje, 120 000,- Kč 

6) Rekultivace skládky – průběžně, vlastní zdroje, 50 000,- Kč 

7) Podpora občanských aktivit a komunitního života v obci v oblasti kultury – průběžně, vlastní 

zdroje, 30 000,- Kč 

8) Znovuotevření prodejny smíšeného zboží v obci – průběžně, vlastní zdroje 

 

 

 


