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Slovo starostky 

 

Koncepční rozvojový dokument – Strategický plán naší obce je jeden z 

nejdůležitějších koncepčních dokumentů. Do současné doby strategický plán 

v obci scházel a z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit koncepční dokument – 

strategický plán, který koncepčně přispěje k rozvoji obce na několik let.  

 Pokud se na strategická plánování podíváme z odborného hlediska, 

výstupem je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu, 

programy rozvoje apod.  

 Nový strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako 

dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých 

aktivit ekonomického sociálního, kulturního a ekologického charakteru na 

území municipality (regionu). 

 Nežádoucí faktory pro rozvoj obce budou odstraněny anebo co nejvíce 

eliminovány. Hlavním cílem je zkvalitnění života jak pro rezidenty obce, tak 

také pro nerezidenty obce. 
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Úvod 
  

Pomocí Strategického plánu je obec představena jak z historického 

pohledu, tak je hodnocen a popisován současný stav obce, vývoj obce, 

nežádoucí jevy pro dynamický rozvoj.  

 Na základě pravidelně pořádaných veřejných zasedání s občany  

a zastupiteli, definovaných potřeb obce a v neposlední řadě rovněž možností (jak 

finančních, tak časových), byly vybrány oblasti (rozvojové projekty), na které se 

bude obec soustředit. Realizace projektů ve vybraných oblastech přispěje 

k dynamickému rozvoji obce. Rovněž v těchto oblastech bude obec realizovat 

projekty, které odbourají nežádoucí jevy bránící danému dynamickému rozvoji 

naší obce.  

 Dané projekty jsou rozvrhnuty na určité časové období, ve kterém je obec 

bude realizovat. Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z cizích 

zdrojů (dotace ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých 

subjektů).  
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Přínos nového strategického plánu 
 

 Ve své výsledné podobě strategický plán představuje vnitřní konzistentní 

názor na možnosti a předpoklady rozvoje naší obce. Místa, na která je potřeba 

soustředit pozornost. Tato místa přispějí k dynamickému rozvoji obce a celkově 

se obec stane atraktivnějším místem pro život rezidentů, ale také nerezidentů.  

 

 V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze 

základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území naší obce. 

 

Obecně úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového 

dokumentu obce je:  

• definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských 

subjektů, 

• definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů, 

• optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro 

rozvoj bydlení a podnikání v obci, 

• koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a 

funkčního, vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru, 

• koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření 

stabilních podmínek pro bydlení a podnikání, 

• definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky obce, 

• posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho 

rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 



Strategický	plán	obce	Libiš	 Stránka	7	
 

Strategický plán rozvoje obce Libiš by měl sloužit především jako podklad 

pro: 

• střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce, 

• zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce,  

• sestavování obecních rozpočtů, 

• práce na tvorbě nového územního plánu obce, 

• posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu 

obce,  

• aktivní marketing obce, 

• zodpovědný vstup obce do podnikání, 

• vstup do různých sdružení a svazků. 

 

Strategické plánování kombinuje: 

• Územní limity, 

• Politickou vůli, 

• Finanční zdroje, 

• Nefinanční (zejména) lidské 

zdroje. 

 

 Dané projekty budou rozvrhnuty na určité časové období, ve kterém je 

obec bude realizovat. Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z 

cizích zdrojů (dotace ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých 

subjektů). 

Obrázek č. 1 Pohled na obec zdroj: www.fotohistorie.cz 
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Profil obce 

Historické informace 

Původ názvu obce 

Dle různých historických pramenů jde buď o odvozeninu od osobního jména 

Ľubich jako Ľubichův dvůr, nebo jde přímo o jméno hospodáře Ľubiše, 

pravděpodobně písařovou chybou změněné na Libiše. 

Dějiny obce 

Podle legendy na místě Libiše stávala tvrz, prý letní sídlo kněžny Libuše. Ta prý 

dala na místě dnešního kostela sv. Jakuba vystavět pohanský chrám. 

Předkřesťanské osídlení však dokládá celá řada archeologických nálezů a 

pravěkých mohyl. Jsou to nálezy už z mladší doby kamenné. Nejstarší je 

neolitický kopytový klín a kamenný sekeromlat. Kromě nástrojů se nalezly i 

kostrové hroby skrčenců.  

První znímka o obci se v historických pramenech objevuje v roce 1323, kdy je 

zmíněn Protiva z Libiše (Protywa de Lubisse).  

Obec sloužila jako zemědělské zázemí Prahy ve vlastnictví pražské nižší 

aristokracie, měšťanů, Břevnovského kláštera, pražské a posléze mělnické obce. 

Obyvatelé byli hlavně rolníky. 

V průběhu 14. století se ves 

rozdělila na více 

samostatných statků a 

vlastnické vztahy jsou značně 

komplikované a nepřehledné.  

Důležité místo v dějinách 

obce má historický přívoz 

přes řeku Labe zvaný 

Štěpánův. Ležel na významné Obrázek č. 2 Kostel sv. Jakuba na rytině podle obrazu A. Lewého 
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středověké dálkové obchodní cestě spojující Prahu s Mělníkem a pak se 

vzdálenějšími cíli, jakými byli například Žitava. Důležitost labského přívozu u 

Libiše potvrzuje existence tvrze v jeho těsné blízkosti. Štěpánův přívoz fungoval 

po řadu století, až v roce 1912 jej nahradil most.  

Po vydání tolerančního patentu v r. 1789 byl vystavěn nový evangelický farní 

kostel. Je to prostá nezdobná budova na rohu ulic Školní a Mělnické. O téměř 

sto let později byla vedle staré školy 

postavena nová konfesionální 

evangelická škola.  

Libiš byla až do konce 1. světové války 

ryze zemědělskou obcí, která čítala 

okolo dvou set čísel popisných. Teprve 

v letech první Československé 

republiky, s rozvojem dvou továren v 

sousedních Neratovicích a růstem 

průmyslové oblasti na okraji Prahy dochází k rozvoji obce, výstavbě nové části a 

stoupajícímu počtu obyvatel.  

V meziválečném období zaznamenala Libiš slušný hospodářský rozvoj, kdy v 

obci mimo řady řemeslníků a obchodníků prosperovala malá výrobna nábytku a 

stáčírna nápojů. Kulturní život pomáhala rozvíjet, jak bylo v té době obvyklé, 

sokolská jednota župy Barákovy, divadelní ochotnický spolek a sbor hasičů. 

Novodobé dějiny obce by nebyly úplné bez zmínky o osobnosti spisovatele a 

historika dr. V. V. Štecha, který v Libiši řadu let žil a své vzpomínky literárně 

zpracoval v knize "V zamlženém zrcadle". Poslední týdny 2. světové války jsou 

poznamenány tragédií, kdy při náletu spojeneckých letadel, byla v důsledku 

chybné navigace část pum svržena do prostoru mezi Spolanou a dnešním 

libišským sídlištěm, kde byli nešťastnou shodou okolností ukryti obyvatelé obce. 

Přes 50 lidí tehdy v samotném závěru války zcela zbytečně zemřelo.  

Obrázek č. 3 Kostel svaté Trojice    www.prostor-ad.cz 
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Libiš byla několikrát administrativně spojena (a opět oddělena) s Neratovicemi. 

Do r. 1990, kdy se Libiš osamostatnila, rozvoj obce stagnoval. Od prvních dnů 

samostatnosti byl ze strany občanů na vedení obce vyvíjen největší tlak na řešení 

ekologické problematiky. V r. 1995 byla dokončena plynofikace obce. 

Nejdůležitější akcí současnosti je výstavba dalších etap kanalizace. Obec však 

buduje i další občanskou vybavenost, i když velmi pozvolna.  V obci je nově 

vybudovaná budova obecního úřadu, která se stala novou význačnou 

dominantou.  

 

Památky obce 

 

 

  

Sekvence obrázků č. 4 Vybrané památky obce: Kostel sv. Jakuba, Dřevěná Zvonice ze 16. století, Kaplička sv. Václava 
a Evangelický kostel svaté Trojice Zdroj a bližší informace o památkách: https://www.libis.cz/pamatky.htm 
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Poloha obce 

Obec Libiš se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji v těsné blízkosti 

města Neratovice, jehož byla obec až do roku 1950 administrativní součástí. Od 

24. listopadu 1990 se Libiš stala samostatnou obcí. Libiš leží přibližně 12 km 

severně od hlavního města Prahy a necelých 7 km od města Mělník. Obec se 

rozprostírá na katastrálním území o velikosti 7,13 km². V obci žije zde 2210 

obyvatel (údaj z ČSÚ k 1.1.2019). Dle katastrálního území se jedná o jedno 

katastrální území Libiš. Dle architektonického hlediska se obec skládá z částí 

Stará a Nová Libiš. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Poloha obce v rámci ČR 
zdroj:www.kurzy.cz 

Obrázek č. 6 Katastrální území obce                             zdroj:www.mapy.cz 
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Organizační struktura obce 

Vedení obce, rada a zastupitelstvo 

Je nejvyšším orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje o 

věcech v samostatné působnosti. Rada má 5 členů a zastupitelstvo má 15 

členů.rada  

 

Finanční a kontrolní výbor 
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Komise 
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Kontaktní údaje 

Status:  Obec 

ZUJ (kód obce): 571784 

NUTS5: CZ0206571784 

Obec s pověřeným úřadem: Neratovice 

Obec s rozšířenou působností: Neratovice 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0206 - okres Mělník 

NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj 

NUTS2: CZ02 - Střední Čechy 

IČO 00662241  

Obecní úřad Obecní úřad Libiš 

Mělnická 579, 277 11 Libiš 

starostka Mgr. Pavlína Komeštíková 605 262 959 

starostka@libis.cz 

místostarostka Marcel Eder 

Katastrální plocha (ha): 909 

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2019: 2210 

Nadmořská výška (m n. m.): 165 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 50° 16' 27'' E , 14° 30' 9'' N 

První písemná zpráva (rok): 1285 

PSČ: 277 11 

web https://www.libis.cz/index.htm 

e-mail info@libis.cz 

ID datové schránky x5bbgnv 
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Občanská vybavenost 

V obci je vybudován vodovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních 

vod a plynofikace. Obec má vlastní mateřskou i základní školu, malé zdravotní 

středisko, podací poštu a obchodní středisko ve stylu venkovského obchodního 

domu. Funguje zde knihovna a kulturní zařízení. O seniory je postaráno v domě 

s pečovatelskou službou. Ke sportu slouží víceúčelové hřiště, tělocvična a 

stadion. 

Přibližně tři desítky podnikatelů pomáhají k rozvoji služeb i celkové dynamice 

života obce. 

K rozmachu společenského života v Libiši přispívá Sbor dobrovolných hasičů, 

obec baráčníků, zahrádkáři, Tělovýchovná jednota Sokol, myslivci a rybáři. 

Největšího zaměstnavatele představuje moderní chemický závod Spolana, který 

se přibližně z 80% rozkládá na území obce Libiš. Tento podnik je znám nejenom 

po celém území naší republiky, ale také za hranicemi. 
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Technická a občanská vybavenost obce 

Technická vybavenost 

Místní rozhlas 

Elektrifikace (vzdušné a zemní rozvody) 

Plynofikace, Vodovod, Kanalizace s napojením na ČOV 

Místní komunikace, blízkost dálnice D8  

(Praha – Ústí nad Labem), silnice I. Třídy I/9 a silnice II. třídy II/101,   

Autobusová doprava linky jedoucí do těchto cílů: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Odolena Voda, Praha, Štětí, Všetaty 

Železniční zastávka v Neratovicích (cca 1 km) 

Občanská vybavenost 

MŠ, ZŠ, obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, soukromé ubytování, pošta, lékař a 

knihovna 

Podnikatelské subjekty (živnostníci) 

Benzínová pumpa 

Tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětská hřiště a místa pasivního odpočinku (veřejná 

prostranství s lavičkami) 

Činnost spolků na území obce – Sbor dobrovolných hasičů, obec baráčníků, zahrádkáři, 

Tělovýchovná jednota Sokol, myslivci a rybáři. 

Kostel sv. Jakuba, Evangelický kostel sv. Trojice, Dřevěná zvonice, kaplička sv. Václava, 

budova Radnice s rozhlednou 

Přírodní rezervace Černínovsko 
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Demografický vývoj obce 

Z níže uvedené tabulky je patrný vliv blízkosti Prahy na vývoj počtu obyvatel. 

Stejně jako tomu je u menších obcí v okolí hl. města Prahy, tak obec Libiš není 

výjimkou. Za posledních 10 let došlo k nárůstu počtu obyvatel obce o více jak 

200 trvale žijících. Vedení obce se snaží investovat do občanské vybavenosti a 

technické infrastruktury, aby dle územního plánu docházelo k zastavování 

zastavitelných ploch a rozvoji individuálního bydlení z pohledu rodinných 

domů.  

Obrázek č. 7 Vývoj počtu obyvatel      zdroj:www.obyvateleceska.cz 
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Spolky v obci 

  

Sbor dobrovolných hasičů Libiš 

SDH v Libiši je největší na celém okrese Mělník. Má 110 členů (stav k 1.1.2007), z toho 19 členů do 18let. Ne všichni 
členové jsou aktivní, někteří členové jsou vzhledem ke svému věku jen členy přispívajícími. Přesto projevují velký 
zájem o činnost sboru a podílejí se na pořádání kulturních akcích, zejména tradičních březnových hasičských bálů. 

 
Obec baráčníků Libiš 

Baráčníci se scházejí na sezení každý měsíc, účelem je popovídat si a pobavit se. Dnes mají baráčníci v Libiši asi 
padesát členů. 

Sdružení Obce baračníků v Libiši bylo založeno r. 1927 u 1. polabské župy se sídlem v Brandýse nad Labem. Cílem 
a náplní bylo a dosud je pečovat o tradice regionu a to jak v kultuře tak, i v oblasti dobrých sousedských vztahů. 
Obec v minulosti pořádala baráčnické bály, májové veselice, plesy, maškarní zábavy, dožínky apod. Její členové 
hráli divadlo. 

Tím, že členská základna zestárla, tato tradice postupně zanikla, dnes proto členové pořádají převážně zájezdy po 
naší vlasti a poznávají hrady, zámky, muzea, ZOO, moravské sklípky, divadla i Vlachovku a doma pod patronátem 
OÚ v jejich zasedací místnosti organizují malou oslavu ke Dni matek a Mikulášskou. 

TJ Sokol Libiš 

Počátky organizovaného sportu v Libiši sahají do roku 1920. Historie kopané se v Libiši píše od r 1932, kdy vznikl 
sportovní klub SK Libiš. 

Oddíl kopané: 

I.A mužstvo: v roce 1999-2000 postup do krajského přeboru, kde po dvou letech působení dosáhlo historického 
úspěchu a v r. 2001 postoupilo do divize, čtvrté nejvyšší soutěže Č.R v kopané. Žáci TJ SOKOL Libiš působí již 
řadu sezón v okresním přeboru. Dorostenci se v roce 1997 stali přeborníkem okresu Mělník a od sezóny 1998-1999 
působí v krajské I.A třídě. V sezóně 1998-1999 začíná svojí činnost B mužstvo ve IV.třídě. V sezóně 2001-2002 
postupuje do okresního přeboru. 

Tenisový oddíl má dvě mužstva dospělých: 

A mužstvo soutěží na krajské úrovni 

B mužstvo soutěží na okresní úrovni 

MO Českého rybářského svazu Obříství 

Na katastru obce působí též místní organizace Českého rybářského svazu Obříství. Na libiškém katastru leží asi 
polovina revíru určeného ke sportovnímu rybolovu. Členové MO ČRS stráví mnoho hodin nejen u prutů, ale hlavně 
u brigádní činnosti jako je třeba sekání otvorů do ledu za účelem provětrání a provzdušnění vody, každé jaro je 
proveden úklid břehů, kde se během roku nahromadí nějaký ten nepořádek. 
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Tenisová školička (kroužek) BERUŠKY 

Kroužek pro předškolní děti ve věku od 4 do 6 let. Založen v dubnu 2006. Od jara do podzimu se 
hraje na kurtech v Libiši, v zimě v tělocvičně. V lednu se pořádá karneval. 

Český zahrádkářský svaz ZO Libiš 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Libiši vznikla v září roku 1955. Činnost 
organizace začínala velice skromně. K dispozici byly pouze finanční prostředky z vybraných 
členských příspěvků, které činily 10 korun za rok. Z této částky zůstávaly ZO pouze 2 koruny. 
Přesto byla činnost v těchto počátcích velice pestrá. Kromě schůzí, byly pořádány odborné 
přednášky, v té době byl založen i kroužek mladých zahrádkářů při obecné škole v Libiši. Byly 
pořádány výstavy zahradnických výpěstků a instruktáže v řezu a ošetřování ovocných stromků. 
K získání finančních prostředků byly pořádány zahrádkářské taneční zábavy a plesy. Z výtěžků 
těchto akcí bylo potom zakoupeno různé zahrádkářské nářadí, které bylo zapůjčováno členům 
zahrádkářské organizace V roce 1974 započala nová éra v činnosti základní organizace 
výstavbou zahrádkářského areálu v Libiši ve Špičákově zahradě. Zchátralý sklep v této zahradě 
byl po úpravách prvním stánkem libišských zahrádkářů. Další léta pak byla ve znamení 
dobudování sklepa a jeho nadzemní části s následným budováním moštárny. Již v roce 1981 byla 
dokončena provizorní moštárna. Konečnou podobu odpovídající všem provozním a hygienickým 
podmínkám při zpracování jablek dostala moštárna v roce 1983. Moštárna dodnes slouží 
zahrádkářům ze širokého okolí. Kapacita moštárny je cca 5 - 6 tun zpracovaných jablek za 
týden. Mošt není chemicky upravován a jeho přírodní chuť a vůně je schopná jakékoliv 
konkurence.  

Organizace Českého zahrádkářského svazu pokračuje v ušlechtilých snahách a je mimo jiné 
zaměřena na vzájemnou pomoc celé členské základně zahrádkářů, kterých je v Libiši kolem 75 
členů. 
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Cíle rozvoje obce  
Klíčové oblasti rozvoje obce: 

• KO 1 Rozvoj, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy 
• KO 2 Podnikání, veřejné služby, obchod, turistický ruch, zaměstnanost, zemědělství 
• KO 3 Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, školství, vzdělávání 
• KO 4 Sociální péče a zdravotnictví, prevence, rodina, bezpečnost 
• KO 5 Životní prostředí, krajina, zeleň, voda, veřejné prostranství 
• KO 6 Obecní úřad, majetek obce, vnější vztahy – spolupráce s okolními obcemi, MAS 

a svazkem obcí 

KLÍČOVÁ OBLAST 1 – Rozvoj, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy 

Strategický cíl Specifický cíl 

1.1 Zajistit dostatečnou 
infrastrukturu v obci  

1. Udržovat a obnovovat plynofikaci 
v obci 

2. Udržovat, obnovovat a rozvíjet 
dopravní infrastrukturu v obci   

3. Zpřístupnit napojení na 
vysokorychlostní internet pro občany 
obce 

4. Podpora zkvalitnění pokrytí signálem 
mobilních telefonních operátorů 

1.2 Prosazovat udržitelnost 
a odpovědný přístup 
v územním plánování obce 

1. Zachovat architektonický a 
urbanistický ráz obce včetně zamezení 
neregulovaného šíření zástavby a 
regulaci dopravní zátěže  

2. Zajistit větší zapojení veřejnosti do 
procesů územního plánování  

3. Obec bude rozšiřovat zastavitelná 
území 

4. Obec nebude podporovat nekoncepční 
změny územního plánu 

5. Aktivní přístup ke stávajícím 
rozvojovým plochám včetně řešení 
vlastnických vztahů a hledání nového 
využití 

1.3 Zabezpečit 
bezbariérovost 
komunikací, zlepšit stav 
místních komunikací a 
zvýšit bezpečnost   

1. Zajistit bezpečný pěší a cyklistický 
pohyb občanů v obci a do okolních 
obcí  

2. Zpomalit dopravu v obci 
3. Upravit obec a okolí vzhledem 

k bezpečnosti obyvatel a dětí 
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KLÍČOVÁ OBLAST 2 – Podnikání, veřejné služby, obchod, turistický ruch, zaměstnanost, 

zemědělství 

Strategický cíl Specifický cíl 

2.1 Podpora malého a 
středního podnikání v obci 
včetně rozvoje, podpora 
zaměstnanosti  

1. Podpora drobných zemědělců a 
živnostníků v obci  

2. Zajistit dostupnost obchodu 

2.2 Využít přírodního 
a kulturně-historického 
potenciálu obce pro rozvoj 
turistického ruchu 

1. Rozvíjet značení cyklotras a 
turistických stezek v okolí obce 

2. Spolupracovat s regionem na 
prezentaci turistického ruchu 

 

KLÍČOVÁ OBLAST 3 – Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, školství, 
vzdělávání 

Strategický cíl Specifický cíl 

3.1 Podporovat činnost 
spolků a organizaci 
kulturních a sportovních 
akcí  

1. Zvýšit počet aktivit pro děti a mládež 
2. Zvýšit zapojení občanů do organizace 

obecních akcí  
3. Podporovat kulturní a spolkovou 

činnost v obci 
3.2 Vytvořit kvalitní, 
dostupné zázemí pro 
veřejnost a spolky  

1. Budovat nová, rekonstruovat a udržovat 
stávající sportovní zařízení/zázemí 
včetně jejich vybavení 

2. Vytvoření komunitního nebo 
polyfunkčního centra 

3.3 Podporovat vzájemnou 
informovanost subjektů 
v obci a informovanost 
občanů  

1. Spolupracovat na propagaci akcí – 
internet, zpravodaj 

2. Zachovat stávající informační systémy, 
rozšířit je o SMS zprávy a emaily a 
vyhodnocovat jejich návštěvnost 
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KLÍČOVÁ OBLAST 4 – Sociální péče a zdravotnictví, prevence, rodina, bezpečnost 

Strategický cíl Specifický cíl 

4.1 Zajistit dostupnost 
sociálních a zdravotních 
služeb pro své občany  

1. Zajistit sociální péči pro potřebné 
2. Podpora seniorů  

4.2 Požární ochrana 1. Podpora JSDH 

 

KLÍČOVÁ OBLAST 5 – Životní prostředí, krajina, zeleň, voda, veřejné prostranství  

Strategický cíl Specifický cíl 

5.1 Podporovat 

diverzifikaci krajiny  

1. Regenerovat a recyklovat  
2. Rozšiřovat zábory půdy pouze v 

nutné souvislosti s novou výstavbou  
5.2 Zlepšovat životního 

prostředí  

1. Omezovat znečištění ovzduší 
z lokálních topenišť 

2. Odstraňovat staré ekologické zátěže a 
černé skládky 

3. Zajistit likvidaci černých skládek 
včetně prevence jejich vzniku a 
čistotu veřejných prostranství 

4. Udržovat a rozvíjet množství zeleně 
v obci  

5.3 Zajistit odpadové 

hospodářství 

1. Podporovat funkční sběr, separaci a 
využití biologicky rozložitelného 
odpadu (komunitní kompostárny) 
a dalších využitelných složek odpadu 

2. Pravidelně zajišťovat svoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu 
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KLÍČOVÁ OBLAST 6 – Obecní úřad, majetek obce, vnější vztahy – spolupráce s okolními 
obcemi, MAS a svazkem obcí  

Strategický cíl Specifický cíl 

6.1 Rozvoj obce   1. Systému zadávání veřejných zakázek 
na obci  

2. Vytváření rezervních fondů 
3. Čerpání dotačních prostředků 

z národních a evropských zdrojů 
6.2 Rozvoj OÚ 1. Zvyšování znalostí v rámci OÚ  

2. Zlepšování a zkvalitňování 
pracovních postupů OÚ 

3. Aktivní hledání dalších finančních 
zdrojů obecního rozpočtu 

6.3 Vnější vztahy 1. Pravidelná komunikace s okolními a 
zájmovými obcemi  

2. Pravidelná komunikace se 
Středočeským krajem 
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Projektové záměry 
Obec určila strategická místa, ve kterých budou realizovány jednotlivé 

projekty. Jedná se o místa, která byla vybrána jako oblasti s určitým 

potenciálem, jenž povede k dynamickému rozvoji.  

Zároveň byla také vybrána místa, která byla shledána jako kritická, kde investice 

a projekty jsou nezbytné z důvodu ohrožení dynamického růstu. Je zde nutná 

realizace těchto projektů. Realizací obec předejde kritickým situacím v rozvoji, 

které by nastaly a zároveň tato místa přispějí k dynamickému rozvoji nejen 

obce, ale i celého regionu.  
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Infrastruktura 

Komunikace 
Obec Libiš ve sledovaném období plánuje realizovat několik důležitých projektů. 

Mezi tyto projekty bezpochyby patří zvýšená péče o místní infrastrukturu. Projekty zaměřené 

na opravu či vybudování silnic a chodníků či bezpečnostních prvků na komunikacích, 

povedou nejen ke zvýšení kvality života v obci Libiš pro všechny rezidenty, ale také zvýší 

celkovou atraktivitu dotčeného okolí. Infrastruktura je nedílnou součástí každé obce v ČR a 

svým způsobem ji její stav významně reprezentuje. Jedná se oblast, ve které se počítá s mnoha 

projekty. 

Ve sledovaném období je tedy naplánována rekonstrukce komunikací, zvýšení 

bezpečnosti na místních komunikacích, vybudování bezbariérových chodníků a další. 

V současné době je v obci mnoho úseků, na kterých místní infrastruktura není ve zcela 

vyhovujícím stavu. Vlivem velké intenzity vozidel a různých stavebních činností, které 

probíhaly v minulosti, byly komunikace značně opotřebovány, vznikají nové výmoly, 

asfaltový povrch se často trhá nebo praská a tím vzniká prostor pro usazování prachu, který se 

následně rozptyluje v okolí komunikací a znehodnocuje tím život obyvatelům obce. Z toho 

důvodu proběhne rekonstrukce veřejných komunikací v celé obci. Stav některých chodníků 

není v určitých úsecích zcela bezpečný pro obyvatele obce a to zvláště v případech, kdy je na 

úseky působeno přírodními faktory, jakými jsou déšť, sníh, silnější vítr apod. Na některých 

pasážích chodníky zcela chybí, a proto bude zapotřebí je vybudovat. I na podněty a 

připomínky ze strany obyvatel obce je výstavba ohledně infrastruktury zařazena do období 

2020 – 2030. 

 

Název projektu: Bezpečné přechody pro chodce přes II/9 

Doba realizace: 2020 - 2024 

Odhadovaná částka: 600 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 510 000 Kč 
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Název projektu: Bezpečné přechody pro chodce v obci, včetně autobusových 

zastávek 

Doba realizace: 2020 - 2024 

Odhadovaná částka: 2 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 1 700 000 Kč 

 

Název projektu: Komunikace - opravy 

Doba realizace: 2020 - 2030 

Odhadovaná částka: 20 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 14 000 000 Kč 

 

Název projektu: Komunikace polní 

Doba realizace: 2024 - 2030 

Odhadovaná částka: 10 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 7 000 000 Kč 

 

Název projektu: Výstavba cyklostezky v obci Libiš 

Doba realizace: 2020 - 2030 

Odhadovaná částka: 10 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 7 000 000 Kč 
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Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace 

odpadů, plynofikace 

 

V této kategorii prozatím obec nemá naplánované projekty, které jsou nutné 

realizovat ve stanoveném období. 
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Veřejná doprava 

 

V této kategorii prozatím obec nemá naplánované projekty, které jsou nutné 

realizovat ve stanoveném období. Pouze nasvětlení autobusové zastávky a 

některá úprava autobusových zálivů, včetně míst pro přecházení, které jsou 

zahrnuty do kategorie „Infrastruktura“. 
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Veřejné budovy občanské vybavenosti 

 

 

 

 

  

  

Název projektu: Přístavba II. stupně ZŠ 

Doba realizace: 2020 - 2023 

Odhadovaná částka: 140 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 98 000 000 Kč 

Název projektu: Brownfield Srdíčko 

Doba realizace: 2026 - 2030 

Odhadovaná částka: 7 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 4 900 000 Kč 
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Volnočasové aktivity 

   

Název projektu: Revitalizace sídliště Budovatelů 

Doba realizace: 2021 - 2030 

Odhadovaná částka: 5 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 2 500 000 Kč 

 

Název projektu: Sportoviště a relaxační zařízení 

Doba realizace: 2022 - 2030 

Odhadovaná částka: 10 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 7 000 000 Kč 

 

Název projektu: Revitalizace Libušina náměstí 

Doba realizace: 2024 - 2030 

Odhadovaná částka: 7 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 3 500 000 Kč 

 

Název projektu: Vybudování workoutové zóny 

Doba realizace: 2020 

Odhadovaná částka: 600 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 420 000 Kč 
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Název projektu: Revitalizace parku Špičákovy zahrady 

Doba realizace: 2021 - 2023 

Odhadovaná částka: 10 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 5 000 000 Kč 
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Vodní plochy a protipovodňová ochrana 

 

V rámci kategorie „Vodní plochy a protipovodňová ochrana“ je vybráno několik 

projektů, které se budou realizovat v období 2020 – 2030. Je zde uvedeno i 

vybudování protipovodňové stěny, která bude finančně velmi náročná, nicméně 

obec Libiš se na její výstavbě podílí pouze určitým dílem.  

 

 

  

Název projektu: Protipovodňová ochrana I. 

Doba realizace: 2020 - 2021 

Odhadovaná částka: 6 300 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 5 670 000 Kč 

Název projektu: Protipovodňová ochrana II. 

Doba realizace: 2021 - 2027 

Odhadovaná částka: více jak mld. Kč 

Odhadovaná podpora:  

Název projektu: Revitalizace rybníku Vojtešská 

Doba realizace: 2021 - 2027 

Odhadovaná částka: 4 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 2 000 000 Kč 
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Ostatní 

 

Název projektu: Informační systém obce 

Doba realizace: 2021 - 2030 

Odhadovaná částka: 5 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 0 Kč 

 

Název projektu: Nákup dopravní techniky pro úklid obce 

Doba realizace: 2022 - 2024 

Odhadovaná částka: 1 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 0 Kč 

 

Název projektu: Nákup dopravního automobilu stříkačky pro SDH 

Doba realizace: 2022 - 2030 

Odhadovaná částka: 3 000 000 Kč 

Odhadovaná podpora: 1 500 000 Kč 
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Prioritizace 
Následná tabulka zobrazuje důležitost jednotlivých projektů ve 

stanoveném období pro obec Libiš. Projekty jsou seřazeny od největší priority 

po nejmenší, nicméně i projekty s menší prioritou jsou pro obec velmi důležité. 

 

Priorita Název projektu 

1. Přístavba II. stupně ZŠ 

2. Protipovodňová ochrana I. 

3. Protipovodňová ochrana II. 

4. 
Bezpečné přechody pro chodce přes 

II/9 

5. Bezpečné přechody pro chodce v obci 

6. Zateplení bytového domu 

7. Revitalizace sídliště Budovatelů 

8. Revitalizace rybníku Vojtěšská 

9. Revitalizace parku Špičákovy zahrady 

10. Informační systém obce 
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11. Komunikace - opravy 

12. Sportoviště a relaxační zařízení 

13. Komunikace Polní 

14. 
Nákup dopravní techniky pro úklid 

obce 

15. 
Nákup dopravního automobilu, 

stříkačky pro SDH 

16. Revitalizace Libušina náměstí 

17. Brownfield Srdíčko 

18. Vybudování workoutové zóny 

19. Cyklostezka 
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Souhrn čísel v novém programovém období 

 

Obec Libiš má v plánu v období 2020 – 2030 uskutečnit projekty 

v celkové výši 241 500 000 Kč, nicméně se může stát, že bude zapotřebí 

zrealizovat projekt, který v tomto strategickém plánu není uveden. Je 

samozřejmé, že tu nemohou být uvedeny projekty, které by musely být 

realizovány v případě nějakých nečekaných událostí, jakými jsou například 

přírodní katastrofy apod. 

 Podle podobných, již realizovaných projektů, byla určena u jednotlivých 

záměrů, výše možné podpory. Pro sledované období činí podpora ze strany státu 

či EU celkem 160 700 000 Kč. Tyto finanční prostředky pomohou naplnit 

všechny projekty uvedené v tomto strategickém plánu. Současně s podporou, 

byla vypočítána celková i dílčí spoluúčast obce, neboli kolik obec vyplatí 

z vlastních zdrojů. Tato částka byla vypočtena na 80 800 000 Kč (33,46 %). Lze 

ovšem také očekávat, že se může objevit nový dotační titul, který Libiši pomůže 

ještě výrazněji. 

Celková částka určená pro realizaci všech projektů je úměrná velikosti 

samosprávného celku a potřebnosti jednotlivých projektů. Řešené období by 

díky těmto projektům mělo obec posunout blíže k úrovni států v Evropské unii a 

snížit disparity na úrovni ČR. 
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SWOT analýza 
 

SWOT analýza (Strongpoints, Weakpoints, Opportunities, Threats) je standardní 

metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech 

zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno 

vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých 

stránek zkoumaného objektu a možných vnějších budoucích příležitostí a 

ohrožení jeho rozvoje.  

Akceptováním silných stránek, a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň 

omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se 

příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.  

Při formulaci analytických poznatků SWOT analýzy se vycházelo především z 

profilu obce Libiš a doručených podnětů ze strany vedení obce. Podněty obec 

postupně sbírala v průběhu jednotlivých jednání ZO, kde řada podnětů je ze 

strany občanů. 

Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, jsou využity pro 

upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie 

obce a jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, 

opatření a aktivit.  
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Základní SWOT analýza obce 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dobrá dopravní dostupnost (D8 Ústí nad 

Labem- Praha). 

• Autobusová doprava dostupnost větších 

měst a obcí (Mělník, Neratovice, Praha). 

• Klidné prostředí pro bydlení. 

• Rozvojové plochy pro další výstavbu. 

• Nízká míra nezaměstnanosti díky 

dostupnosti větších měst a obcí s dostatkem 

pracovních příležitostí. 

• Rozvinuté informační kanály (webové 

stránky, zpravodaj). 

• Činnost spolků na území obce, historické 

kořeny. 

• Vybudovaný vodovod, kanalizace s ČOV a 

plynofikace. 

• Nedostatečné řešení bezpečnosti pohybu 

chodců a cyklistů na komunikacích. 

• Zvýšená průjezdnost vozidel. 

• Nedostatek bezpečnostních prvků na 

komunikacích. 

• Nedostatečné sportovní plochy a zázemí 

pro volnočasové aktivity občanů. 

• Omezené interní finanční zdroje obce pro 

realizaci větších projektů. 

• Zvyšování množství projíždějících 

automobilů - zhoršení stavu ovzduší. 

• Nedostatečné řešení protipovodňových 

opatření. 

Příležitosti  Ohrožení 

• Možnost získání zdrojů financí z dotačních 
fondů pro rozvoj obce. 

• Rozvoj spolků – posílení současné 

spolupráce obce se spolky a spolupráce 

s místními podnikateli. 

• Cílená propagace obce. 

• Zlepšení nabídky sportovních zařízení, 

volnočasového vyžití a odpočinkové 

plochy. 

• Udržení kvalitního životního prostředí, 

citlivá péče o krajinu. 

• Investice na obnovu technické 

infrastruktury. 

• Dobrá dopravní dostupnost. 

• Zásobení obyvatel pitnou vodou – snížená 

vydatnost zdrojů. 

• Nakládání se splaškovými vodami. 

• Nedostatečné řešení bezpečnosti chodců a 

cyklistů. 

• Nedostatek prvků zvyšujících bezpečnost 

všech účastníků provozu. 

• Trávení volného času obyvatel (sport, 

kulturní vyžití a volnočasové aktivity). 

• Havarijní stav obecních budov. 

•  Fungování spolků bez zázemí. 

• Nedostatečně řešení nakládání s dešťovými 

vodami. 
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Obyvatelstvo a bydlení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kladný přirozený přírůstek.  

• Vyšší naděje dožití u obyvatel.  

• Demograficky vyvážená struktura 

obyvatelstva. 

• Relativní stabilita domácností – vysoký 

podíl úplných rodin.  

• Poměrně velmi dobré vybavení domácností 

předměty dlouhodobé spotřeby a 

technickými zařízeními.  

• Vysoký podíl trvale obydlených domů.  

• Vyšší vzdělanost obyvatel. 

• Kulturní zázemí (množství kulturních akcí). 

• Regresivní věková struktura populace.  

• Absence dostatečného množství zázemí pro 

kulturní a sportovní vyžití občanů, veřejné 

prostranství, odpočinková zóna.  

• Absence kvalitních sportovních ploch a 

zázemí pro činnost spolků na území obce. 

• Nedostatečná kapacita MŠ. 

• Nedostatečná kapacita ZŠ. 

• Příliv cizích obyvatel bez historických 

kořenů k obci. 

Příležitosti  Ohrožení 

• Zlepšení základních životních podmínek 

zvyšuje atraktivitu pro trvalé bydlení.  

• Podpora individuální výstavby – příprava a 

zasíťování pozemků, podpora mladých 

stavebníků. 

• Rozvoj a spolupráce jednotlivých spolků, 

podpora vzniku dalších. 

• Rozšíření volnočasových aktivit (kulturní, 

vzdělávací, sportovní) - podle cílových 

skupin: děti, mládež, dospělí, ženy, senioři. 

• Zánik spolků a zájmových sdružení vlivem 

nedostatečného zázemí. 

• Zánik některých kulturních akcí 

z nedostatku finančních prostředků. 

• Technický stav obecních objektů a 

veřejných prostranství. 

• Nárůst obyvatelstva nad plánovaný stav dle 

územního plánu a rozvojových ploch. 
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Rozvoj podnikání a zaměstnanost 

Silné stránky Slabé stránky 

• Podpora podnikání ze strany obce. 

• Územní plán s možností umístění dalších 

objektů pro podnikání. 

• Dobrá dopravní dostupnost - možnost 

rozvoje drobného podnikání. 

• Zázemí pro rozvoj ekonomických aktivit a 

služeb. 

• Velký zaměstnavatel SPOLANA a.s. 

• Nedostatečný zájem o další plochy pro 

podnikání. 

• Suburbaní styl života vlivem velkých měst. 

• Neujasněná koncepce vztahu obce  místním 

podnikatelům. 

• Tranzitní oblast díky přítomnosti národní 

dopravní sítě. 

 

Příležitosti  Ohrožení 

• Rozvoj počítačové gramotnosti a dalších 

kompetencí požadovaných na trhu práce. 

• Informovanost o možnostech čerpání dotací 

z různých zdrojů. 

• Angažovanost místních podnikatelů na 

dalším rozvoji, rozvoj spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru. 

• Další rozvoj podnikání, budování nových 

podnikatelských lokalit. 

• Vnější ekonomické vlivy (zdražování, 

daňové reformy, pokles ekonomiky ČR). 

• Změny v profesní struktuře a požadavcích 

na zaměstnance. 

• Úbytek občanů v produktivním věku, růst 

ekonomicky neaktivní složky obyvatel. 

• Nízké využívání dotací u podnikatelských 

subjektů. 
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Rozvoj území a nová výstavba 

Silné stránky Slabé stránky 

• Příjemné a klidné prostředí, atraktivní 

poloha obce vhodná pro rezidentní bydlení. 

• Vhodné podmínky pro rozvoj nové 

výstavby (v návaznosti na vybudování 

technické infrastruktury a rozšíření 

občanské vybavenosti). 

• Existence volných ploch pro případnou 

zástavbu i pro jiné alternativy. 

• Velice dobrá dopravní dostupnost, blízkost 

dálnice D8. 

• Existence územního plánu. 

• Vlastní MŠ  a ZŠ. 

• Většina pozemků v soukromém vlastnictví. 

• Možný příliv nových obyvatel bez 

historických vazeb k obci. 

• Nutné investice do technické infrastruktury 

(nedostatek finančních prostředků na 

realizaci). 

• Nevyužití vhodných pozemků pro novou 

zástavbu.  

• Nutné investice do současné občanské 

vybavenosti (rekonstrukce obecních budov 

a revitalizace veřejného prostranství). 

• Nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ při 

současném demografickém trendu. 

Příležitosti  Ohrožení 

• Využití volných ploch pro: výstavbu RD, 

volnočasové vyžití občanů, podnikatelské 

účely. 

• Kapacitní zefektivnění využívání současné 

infrastruktury v souvislosti s rozvojem a 

novou výstavbou. 

• Dobré napojení regionu na celostátní 

dálniční. 

• Budování cyklostezek a chodníku. 

• Nedostatečná koordinace územních nároků 

jednotlivých investic. 

• Soukromé vlastnictví volných ploch 

využitelných pro rozvoj výstavby. 

• Menší množství vhodných ploch pro 

výstavbu sportovních zařízení a míst pro 

volnočasové aktivity v centru obce. 
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Dopravní a technická vybavenost obce 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výborná dopravní dostupnost (dálnice D8). 

• Zastávky autobusové dopravy -spojení do 

větších měst  a obcí (Mělník, Neratovice, 

Praha). 

• Dostupnost železniční zastávky Neratovice. 

• Nedostatečné řešení bezpečnosti pohybu 

chodců a cyklistů na komunikacích. 

• Nedostatečné možnosti parkování. 

• Zhoršený stav některých místních 

komunikací a absence chodníků. 

Příležitosti  Ohrožení 

• Modernizace a údržba současné 

infrastruktury. 

• Využití dotací z evropských, národních či 

krajských prostředků na financování 

obnovy a výstavby nových prvků dopravní 

a technické infrastruktury. 

• Dobré napojení regionu na celostátní 

dálniční síť. 

• Budování cyklostezek s napojením na 

projekty okolních obcí. 

• Rostoucí automobilismus – nutnost 

budování, rekonstrukce, údržby 

komunikací. 

• Vysoká rychlost projíždějících vozidel. 

• Nedostatek zdrojů na údržbu a nutné 

opravy místních komunikací. 

• Bezpečnost chodců po chodnících (absence 

chodníků, nevyhovující povrch). 

• Nedostatek parkovacích ploch pro rezidenty 

obce. 
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Péče o životní prostředí a cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

• Množství kulturních akcí pořádaných obcí a 

spolky. 

• Neexistence významných ekologických 

zátěží. 

• Kvalitní svoz komunálního a nebezpečného 

odpadu (třídění). 

• Nižší kvalita čistoty vzduchu v topné 

sezóně (pálení tuhých paliv a plastů). 

• Mizivé využití alternativních zdrojů 

energií. 

• Nedostatečná ekologická osvěta. 

 

Příležitosti  Ohrožení 

• Další rozvoj otázky nakládání s odpady. 

• Výsadba zeleně, stromů (veřejná 

prostranství, podél komunikací). 

• Ochrana biokoridorů. 

• Využití obnovitelných a alternativních 

zdrojů energie. 

• Ekologická osvěta obyvatel (především 

dětí). 

• Historické kořeny obce (bohatá historie). 

• Zvýšení nákladů na vytápění zemním 

plynem – přechod k neekolog. palivům. 

• Znečišťování kvality vzduchu. 

• Nárůst automobilového provozu a následné 

zhoršení kvality životního prostředí (vysoká 

dopravní zátěž díky projíždějícím 

automobilům). 
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Využití fondů ČR a EU pro rozvojové záměry obce 

Silné stránky Slabé stránky 

• Zkušenosti z oblasti čerpání  

prostředků z fondů ČR a EU.  

• Zájem o dotace ze strany podnikatelských 

subjektů. 

• Možnost čerpat finanční prostředky z OP 

ČR. 

• Široké zaměření fondů EU pro programové 

období 2014 – 2020 a 2021 - 2027 

• Finanční náročnost přípravy nezbytných 

stavebně technických podkladů pro 

přípravu projektů.  

• Administrativní, časová a finanční  

náročnost přípravy projektu.  

• Omezené finanční prostředky z fondů EU 

zaměřené na zkvalitnění občanské 

vybavenosti.  

• Omezené finanční prostředky na finanční 

spoluúčast v rámci dotačních možností. 

Příležitosti  Ohrožení 

• Zvýšení informovanosti o možnostech 

financování rozvojových záměrů pro 

podnikatelskou a neziskovou sféru. 

• Využívání poradenství odborných agentur a 

firem. 

• Využívání služeb dotačního managementu. 

• Konzultace záměrů s gestory jednotlivých 

programů OP fondů EU. 

• Projektová příprava vhodných záměrů, 

příprava projektů. 

• Dodržení podmínek pro příjemce dotace z 

programů ČR a EU.  

• Projekty mohou být ohroženy po stránce 

technické a majetkoprávní.  

• Nadměrná složitost žádostí.  

• Náročnost následné administrace projektů. 
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Závěrečné slovo 
 Strategický plán je klíčovým dokumentem obce Libiš, který povede k 

dynamickému rozvoji. Projekty budou postupně realizovány. Jsou závislé na 

finančních prostředcích rozpočtu obce. 

 Obec chce svou rozvojovou politiku stavět z veliké části na dotačních 

titulech. Na projekty, které jsou koncepčně naplánované ve strategickém plánu, 

chce obec v co nejvyšší míře využít dotačních titulů a získat co nejvíce 

finančních prostředků.  

Obec Libiš plánuje investice dlouhodobě od 2020 do 2030, kde 

v závislosti na dotační podpoře plánuje realizovat projekty v celkové výši 

241 500 000 Kč.  

 Tuto částku by obec chtěla dle současných dotačních podmínek, kde se 

dotace průměrně pohybují okolo 70%, financovat minimálně 160 700 000 Kč 

z dotačních zdrojů a  80 800 000 Kč z vlastních nebo bankovních zdrojů. 

Celková částka určená pro realizaci všech projektů je úměrná velikosti 

obce a potřebnosti jednotlivých projektů a podmíněna dotačním možnostem ČR. 

Také je nutné si uvědomit, že celková částku masivně ovlivňuje tolik potřebná 

výstavba vodovodu a kanalizace v obci, která na sledované období šesti let, tvoří 

téměř polovinu všech finančních projektů uvedených v tomto strategickém 

plánu.  

Obec se snaží vyjít vstříc všem svým občanům, a proto chce pro všechny své 

obyvatele zajistit zvýšení kvality života. Je obcí aktivní a bude provádět 

investice, které jsou více než nutné pro harmonické soužití obyvatel obce, pro 

zajištění maximální bezpečnosti pohybu v obci a pro pomoc těm, kteří to 

opravdu potřebují. Projekty uvedené ve strategickém plánu byly vybrány na 

základě dlouhodobé interakce zastupitelů obce s občany a rovněž na základě 

podnětů jednotlivých zastupitelů obce. Obec by dané projekty nebyla schopná 
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financovat z vlastních zdrojů. Dotační politika a strategické plánování přispějí k 

realizaci těchto projektů a dynamickému rozvoji. 
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Tento strategický dokument byl schválen na zasedání zastupitelstva dne, č. 

usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dne:       

        starostka obce Libiš 

 


