Hlavné úlohy obce Sebedražie na rok 2016
Oblasť výstavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oprava oplotenia cintorína
Oprava cesty na sídlisku Boriny
Rekonštrukcia a oprava interiéru MŠ
Oplotenie detského ihriska III. Trieda MŠ
Rekonštrukcia interiéru ZŠ
Dobudovanie dvora a zriadenie altánku v ZŠ
Vybudovanie detského ihriska v športovom areály TJ
Oprava miestnych komunikácii po zimnej údržbe

Oblasť životného prostredia:
1. Pravidelná starostlivosť o verejné priestranstvá, kosenie a údržba trávnatých plôch.
2. Zabezpečiť starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách. ( výrub, úprava,
výsadba)
3. Odkanalizovanie obce v rámci projektu „Aglomerácia Sebedražie“
4. Motivovať občanov k prácam v oblasti ochrany a údržby ŽP. ( brigády na úprave
verejných priestranstiev, potokov, parkov a okolia bytových domov)
Oblasť kultúry a školstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Podporovať a zachovávať kultúrne a spoločenské tradície v obci.
Vytvárať podmienky pre bezproblémový chod ZŠ a MŠ
Vytvárať materiálové a priestorové podmienky pre činnosť záujmových krúžkov a skupín.
Modernizovať ozvučenie kultúrneho domu a domu smútku
Viesť kroniku obce .

Oblasť športu a mládeže:
1. Vytvárať primerané materiálne a finančné podmienky pre rozvoj všetkých športových
aktivít
2. Udržiavať a starať sa o viacúčelové ihrisko.
3. Oprava hydroizolácie tribúny TJ Baník
4. Usporiadať tradičné športové podujatia ako : turnaj o pohár starostu obce, turnaj
veteránov, športový deň pre deti, a.p.
Sociálna oblasť:
1. Sledovať a pravidelne vyhodnocovať sociálnu situáciu rizikových skupín obyvateľov
obce
2. Poskytovať materiálnu a finančnú pomoc občanom, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali
do sociálnej núdze
3. Kontrolovať a hodnotiť úroveň opatrovateľskej služby v obci.
4. Vytvárať materiálne a organizačné podmienky pre založenie denného centra seniorov
– klubu dôchodcov.
5. Zvýšiť prístupnosť sociálnych služieb pre obyvateľov obce a ich informovanosť
o podmienkach získania týchto služieb.

6. Príprava výstavby denného stacionáru pre odkázaných obyvateľov obce.

V Sebedraží 11.12.2015
Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce.

Schválené uznesením OcZ č. 7/12/2015 zo dňa 11.12.2015

