NEDAKONICE
Datum: 7. 4. 2014
Počet obyvatel: 1.570
Starosta: Jiří Smělík
Silné stránky:
 výstavba 34 obecních bytů
 revitalizace krajiny – rybníky, zavlažovací kanály, přírodní rezervace Kolébky
 rekonstrukce hřbitova (dokončení 2014)
 rekonstrukce kulturního domu
 úprava hřiště (dokončení 2014)
 DPS
Slabé stránky:
 nedořešená doprava – chybí R/55
 nemají rekonstruovanou ČOV
 chybí nové veřejné osvětlení
Hrozby:
 nezaměstnanost – potřeba podpory vytváření pracovních míst
MAS – spolupráce:
 sečení
 nevýhoda: příliš mnoho akcí v každé obci
 mikroregion – nefungoval, jediný realizovaný společný projekt: cyklostezky
 potřeba: krizový IZS (hlášení)
MAS – očekávání:
 posílení spolupráce soukromého sektoru s obcemi
 rozvoj kultury, sportovišť, podpora mládeže
Životní prostředí:
 přírodní rezervace Kolébky
 odpady: svoz zajišťuje OTR; vlastní sběrný dvůr; třídění odpadu – kontejnery; plán: vybudovat
kompostárnu ze staré ČOV
Podnikatelé:
 větší firmy – zaměstnavatelé: Kovosteel, Recgroup, Firestone; Laxima (mlékárna) skončila,
areál pronajímá menším firmám
 drobní podnikatelé ubývají
 velké množství hospod
 zemědělství: Zeas Nedakonice
Sociální oblast:
 DPS – 3 pokoje ve staré MŠ
Bydlení:
 34 obecních bytů – stačí, další ne



v ÚP rezerva pro cca 50 RD, chybí ing. sítě

Obchod a služby:
 hospody
Školství:
 MŠ (70 dětí), ZŠ 1. stupeň (80 dětí), 2. stupeň ve Starém Městě, méně v Polešovicích
Zdravotnictví:
Kultura a sport:
 kulturní dům – využíván i pro soukromé akce, postupná rekonstrukce (Zelená úsporám)
 společenské akce: fašank, hody – čarodějnice, dětský den, Den matek, vánoční zpívání, sečení
hrází
Spolky:
 myslivci
 rybáři
 SDH
 TJ Sokol – kopaná
 mužský a ženský pěvecký sbor
 zahrádkáři, chovatelé, včelaři
 muzejní společnost (zaměření na etnografii)
Cestovní ruch:
 CR zaměřit především na památky v okolí
 cyklostezky: chybí Nedakonice – Polešovice
 ubytovna U Tesaře
Technická infrastruktura:
 kanalizace a ČOV obecní, 60% vlastní SVaK
 vodovod – nový obecní, provozuje SVaK
Plánování:
 územní plán: z r. 2009, vyhovuje
 KPÚ: nemají, plánují pořídit co nejdříve (2015)
 Strategický plán: MAS
Hospodaření obce: z úvěru zbývá splatit poslední splátka 500.000 Kč; obec vytváří finanční rezervu

