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Akční plán Programu rozvoje obce Nová Ves u Chotěboře 

 

 

 

Úvod 

Akční plán Programu rozvoje obce Nová Ves u Chotěboře na období 2018–2022 (dále jen 

Akční plán) je přílohou dokumentu Programu rozvoje obce Nová Ves u Chotěboře. 

Vychází z vize, která zachycuje představu o budoucnosti obce. Je přehledem stanovených 

priorit u jednotlivých opatření. 

Akční plán je takzvaný živý dokument, bude zde v průběhu období docházet k úpravám, 

doplnění nebo zrušení některého opatření. Naplnění priorit Akčního plánu se bude odvíjet od 

vývoje situace v obci, finančních zdrojů a aktuálních potřeb obyvatel. 

Je předpoklad jeho každoroční aktualizace, a to vždy v návaznosti na projednávání rozpočtu 

obce na další rok.  

U některých projektových aktivit Akčního plánu bylo obtížné stanovit odhad nákladů. Tento 

argument je v těchto případech stanoven s přihlédnutím ke zkušenostem s obdobnými projekty. 

 

 

 

 

 

 

 



Akční plán na období 2018-2022 

 

 Opatření a názvy aktivit 

 

Opatření Zvýšení bezpečnosti obce 

Popis opatření 

Cílem opatření je zabezpečit kvalitní komunikace na území obce Nová 

Ves u Chotěboře, akceschopnost místního hasičského sboru a zabránit 

škodám způsobených klimatickými faktory (povodně, přívalové deště, 

námraza, vítr) 

Název aktivity Důležitost 
Období 

realizace 
Odpovědnost 

Odhad 

nákladů 

(Kč) 

Zdroje 

financování 

Vybavení obce 

vysokorychlostním 

internetem 

vysoká 2018 obec, starosta 500 000 Externí, vlastní 

Dovybavení SDH vysoká 2018 obec, starosta 1 500 000 Externí, vlastní 

Opravy místních 

komunikací 
vysoká 

2018-

2021 
obec, starosta 1 000 000 Externí, vlastní 

Stavba nové 

komunikace do 

Kohoutova 

vysoká 
2019-

2021 
obec, starosta 3 500 000 Externí, vlastní 

Vybudování 

chodníků  
střední 2018-19 obec, starosta 2 500 000 Externí, vlastní 

Stavba nové 

komunikace do 

prům. zóny 

střední 
2018-

2019 
obec, starosta    500 000 Externí, vlastní 

 

 

Opatření: Zlepšení občanské vybavenosti 

Popis opatření: 
Opatření směřuje k zvýšení atraktivity obce pro mladé obyvatele a 

zajištění péče o stárnoucí obyvatele obce. 

Název aktivity Důležitost 
Období 

realizace 
Odpovědnost 

Odhad 

nákladů 

Zdroje 

financování 

Oprava střechy na 

škole a zřízení 

nových učeben 

vysoká 2018 obec, starosta 3 800 000 Externí, vlastní 

Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice  
vysoká 2018 obec, starosta 3 200 000 Externí, vlastní 

 Vybudování 

veřejného vodovodu  
vysoká 2018 obec, starosta 2 800 000 Externí, vlastní 

Výkup pozemků pro 

stavební parcely 
vysoká 

2018-

2021 
obec, starosta 2 000 000 Externí, vlastní 



Vybudování 

víceúčelového hřiště 
vysoká 

2019-

2021 
obec, starosta 2 500 000 Externí, vlastní 

Vybudování domu 

s pečovatelskou 

službou pro seniory 

vysoká 
2020-

2021 
obec, starosta 8 000 000 Externí, vlastní 

Vybudování MŠ střední 
2020-

2021 
obec, starosta 6 300 000 Externí, vlastní 

 

 

Opatření: Lepší životní prostředí 

Popis opatření: 
Opatření směřuje k zachování kvalitního životního prostředí a 

k opatřením zvyšujících retenční schopnost krajiny. 

Název aktivity Důležitost 
Období 

realizace 
Odpovědnost 

Odhad 

nákladů 

Zdroje 

financování 

Protierozní opatření 

na svazích 

zabraňujících splavu 

zeminy 

střední 
2017-

2021 
obec, starosta 2 000 000 Externí, vlastní 

Budování remízků a 

mezí, výsadba alejí 
střední 

2018-

2021 
obec, starosta 900 000 Externí, vlastní 

Obnova lesních cest 
střední 

2019-

2021 
obec, starosta 500 000 Externí, vlastní 

      

 

 

Opatření: Rozvoj zázemí vhodného pro setkávání občanů 

Popis opatření: Opatření směřující k podpoření a zlepšení fungování místní komunity. 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce 

kulturního domu 
vysoká 

2020-

2021 
obec, starosta 18 500 000 Externí, vlastní 

 

Spolky v obci – 

vybavení zázemí a 

podpora spolkové 

činnosti 

vysoká 2018 - obec, starosta dle potřeby Externí, vlastní 

 

Podpora kulturní 

činnosti 

vysoká 2018 -  obec, starosta dle potřeby Externí, vlastní 

 


