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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Krašovice na období let 2019 – 2024 byl zpracován realizačním týmem
zastupitelstva obce ustaveném po volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018.
Program rozvoje obce (dále také „PRO“) je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce
Krašovice.
Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové
rovině; nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a priorit
napomůže k jejich snadnějšímu naplnění.
Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efekMvněji využívala ﬁnanční prostředky z vlastního rozpočtu i z
dostupných dotací.
Program rozvoje obce Krašovice obsahuje dvě základní čásM:
A. část analyMckou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu,
B. část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
Do formulace obou těchto čásU byly zahrnuty názory veřejnosM, které vyplynuly ze zasedání zastupitelstva obce
v průběhu roku 2018 a několika dotazníkových akcí. Obyvatelé obce měli možnost vyjádřit se k dokumentu jak
před schválením, tak v rámci jeho projednání v zastupitelstvu obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Území
Poloha
Obec Krašovice se nachází v Plzeňském kraji 20 km severně od krajského města Plzeň, s nímž jej spojuje
autobusová linka, takže je pro obec dobře dostupné. Příslušnou obcí s rozšířenou působnosU je obec Nýřany.
Dostupnost této obce veřejnou dopravou je problemaMcká, ale úřady této obce vykonávající rozšířenou
působnost jsou umístěny v krajském městě Plzeň, takže jsou pro obyvatele obce dobře dosažitelné.
Obec leží na soutoku potoka Bělá a Brodského potoka, v centru obce je rybník o výměře 5,8 ha, který obec
rozděluje na dvě oddělené čásM - Ves a Bojiště. Rozloha katastrálního území obce činí 735 ha. Nadmořská výška
obce je kolem 420 m nad mořem.
Obr.: Mapa - umístění obce Krašovice
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Historické souvislos
První písemná zpráva o Krašovicích je z roku 1232, kdy byl majitelem Krašovické tvrze Jetřich I. Po něm Krašovice
zdědil jeho syn Jetřich II., který kolem roku 1339 vesnici prodal. Poté se majitelé často střídali, jedním z
významnějších majitelů byl Petr z Vrtby.
Za husitských válek byla ves i s tvrzí spálena. Tvrz již nebyla obnovena. Po tomto období získal Krašovice Burian z
Gutštejna, který je připojil k Bělé. O původním románském kostelu hovoří zpráva z roku 1772 v tom smyslu, že
kostel je prastarý a potřebný oprav. Na jeho místě byl postaven v roce 1778 nový kostel sv. Jiljí. Zbytky tvrze se
znatelným opevněním byly patrné ještě kolem roku 1838, ale později byly rozebrány jako stavební materiál a na
čásM pozemku tvrze byla roku 1889 postavena budova školy. Od poloviny 19. stoleU se Krašovice rozvíjely
rychlým tempem. Od roku 1897 v obci funguje hasičský sbor, později ochotnické divadlo, v obci vznikl mlýn, pila,
pivovar, u obce se rovněž těžilo uhlí. Pěstovaly se různé zemědělské plodiny, dokonce i chmel. Místo, kde byly
chmelnice, připomíná místní název "Chmelničky".
Zhodnocení:
Klady

Výhodná poloha vůči krajskému městu a jeho snadná dostupnost

Zápory

Zastavěné území je rozděleno rybníkem na dvě oddělené čásM, z čehož
vyplývají zvýšené náklady na budování, provoz a údržbu infrastruktury

2. Obyvatelstvo
Demograﬁcká situace
K 1. lednu 2018 žilo v Krašovicích 370 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu obyvatel obce stagnuje od roku
2010 – v tomto roce zde bylo 368 obyvatel. Malý nárůst byl v kolem roku 2014 – 388 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel v sledovaném období od roku 2010 je 45 let, rovněž poměr mužů a žen se příliš nemění –
51 % mužů a 49 % žen.
Předpokládáme postupný nárůst počtu obyvatel v příšUch letech – v současnosM se připravuje bytová zóna
pro 15 rodinných domů a s dalšími zónami počítá územní plán. Hodnoty vývoje obyvatelstva od roku 2010 jsou
v následující tabulce.
Tab.: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2010 – 2018

Rok
(stav k1.1.)

Počet
celkem

muži

Průměrný věk
ženy

celkem

muži
45,8

ženy

2018

370

191

179

45,5

45,2

2017

371

193

178

45,3

45,3

45,4

2016

372

193

179

45

44,6

45,4

2015

381

200

181

44,8

44,4

45,3

2014

388

205

183

44,4

43,8

45,1

368

185

183

44,9

43,1

46,8

…
2010
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Graf: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2010 – 2018
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Obyvatelstvo nad 65 let věku tvoří 24,5 % z celkového počtu obyvatel, děM do 18 let 15,5 %, obyvatelé
v ekonomicky akMvním věku 60 %. Přímo v obci je zaměstnáno nebo podniká 9 občanů, ostatní obyvatelé
v akMvním pracovním věku dojíždějí do zaměstnání, zpravidla do Plzně, Horní Břízy a Kaznějova.
Graf: Věkové složení obyvatelstva
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V obci je vzhledem k její velikosM minimální možnost zaměstnání, není zde v současnosM mateřská ani základní
škola, takže většina obyvatel vyjíždí do škol a do zaměstnání mimo obec. Obec patří do školského obvodu ZŠ
Dolní Bělá, do které chodí 4 žáci MŠ a 6 žáků ZŠ. Zbylých 21 žáků ve věku od 6 do 15 let navštěvuje jiná školská
zařízení v okolí.
Tab.: Struktura obyvatelstva podle dosaženého vzdělání.
Nejvyšší dosažené vzdělání
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
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Počet lidí

Procento

1

0,31%

52

16,25%

147

45,94%

84

26,25%
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nástavbové studium

4

1,25%

vyšší odborné vzdělání

3

0,94%

vysokoškolské vzdělání

29

9,06%

320

100%

Celkem

Graf: Struktura obyvatelstva podle dosaženého vzdělání.
1
43

29

52
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání

84

147

Pro hodnocení jsou použity výsledky posledního sčítání lidu, domů a bytů, novější údaje se nepodařilo získat.

Sociální situace
V obci nejsou žádné národnostní menšiny. Pouze jedna žena se hlásí k slovenské národnosM, ostatní obyvatelé
uvádějí národnost českou. V obci nejsou žádné sociálně vyloučené lokality ani domácnosM žijící pod hranicí
chudoby.
Zhodnocení:
Klady

Bezproblémová sociální situace v obci

Zápory

PrakMcky nulový nárůst počtu obyvatel, zvyšující se průměrný věk

3. Hospodářství
Ekonomika
V obci je v současné době evidováno 109 ekonomických subjektů (údaje z ARES). Část z těchto ekonomických
subjektů je již ekonomicky neakMvní, část provozuje ekonomickou činnost jako vedlejší činnost při zaměstnání a
několik subjektů má provozovnu mimo obec. Z plně akMvních subjektů pouze několik zaměstnává další
zaměstnance na území obce. Jsou to ﬁrmy KC elektro, PBP kovo Karel Pašek, stavební ﬁrma UNI Logo FranMšek
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Henžlík a Truhlářství JAB Jiří Brandtl. Co se týká služeb, v obci funguje kadeřnictví, ordinace čínské medicíny,
autoopravna, dvě ﬁrmy provozují pohosMnství a několik živnostníků drobnou kovovýrobu. Ze služeb chybí obci
velmi citelně obchod s potravinami.
Míra nezaměstnanosM v obci vzhledem k blízkosM krajského města odpovídá míře nezaměstnanosM v plzeňské
lokalitě.

Turis cký ruch
Z hlediska cestovního ruchu nepatří obec mezi vyhledávané lokality. Z turisMcky atrakMvních staveb je zde pouze
kostel svatého Jiljí, postavený v roce 1778 a opravený v roce 2012. Dále je zde krásný velký rybník, kde je
možnost koupání a sportovního rybaření. Obcí prochází značená turisMcká trasa. V obci v současné době není
žádné ubytovací zařízení.
Foto: Kostel sv. Jiljí před a po rekonstrukci

Z
Zhodnocení:
V obci jsou alespoň některé základní služby
Klady
Málo pracovních míst přímo v obci
Zápory

Žádné ubytovací zařízení
Absence obchodu se základními potravinami

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura.
Na území celém území obce je rozvod plynu, kanalizace a vodovod. Plynoﬁkace obce byla dokončena v roce 2000
a na plyn mají možnost připojení všichni občané. Plynovod provozuje RWE. V současné době však zájem
o připojení poklesl vzhledem k vysoké ceně plynu. Kanalizace byla dokončena v roce 2005. Je propojena na
čisUrnu odpadních vod v sousední obci Trnová, na kanalizaci v obci je připojena obec Bučí. Celou kanalizační
soustavu na základě třístranné smlouvy mezi obcemi provozují Vodárny Plzeň. Na kanalizaci nejsou z celé obce
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připojeny čtyři domy – tři zaUm nemají možnost připojení a pro čtvrtý by byla nutná dlouhá tlaková přípojka.
Vodovod byl realizován ve dvou etapách, druhá etapa byla dokončena v roce 2017. Provozuje jej obec. Vzhledem
k vysoké kvalitě čerpané vody nemá úpravnu vody. Možnost připojení mají všichni občané.
Obec provozuje veřejné osvětlení a rozhlas. PokryU obce internetovým připojením zajišťuje občanské sdružení
Pilsfree, zaUm WIFI technologií. Plánuje přechod na rozvod opMckými kabely.

Dopravní infrastruktura
Obcí Krašovice prochází komunikace III. třídy č. 1806. Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2016 po ní projelo
denně 1879 vozidel. Byla opravena část komunikace ve středu obce, zbytek je vzhledem k zaUžení
v nevyhovujícím stavu. NegaMvně je tato skutečnost vnímána zejména v úseku mezi vjezdem do prostoru před
hosMncem a křižovatkou u kostela, kde vzhledem k zúžení a nepřehlednosM komunikace třeba vnímat pohyb
cyklistů a chodců po ní jako ne zcela bezpečný. Zbytek sítě tvoří místní komunikace. Dvě z důležitých MK byly
zrekonstruovány v roce 2008 s využiUm dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Stav většiny dalších komunikací je
špatný a obec plánuje jejich opravy v příšUch letech.
Foto: komunikace III. třídy č. 1806

Dopravní obslužnost
V obci není vlakové spojení, dopravní obslužnost je zajištěna autobusy. Veřejnou dopravu zajišťuje Plzeňský kraj,
četnost spojů v exponovaných denních hodinách ve všední den cca 1 x za dvě hodiny je na hranici vyhovujícího
stavu, dostupnost některých lokalit, jako např. Třemošné, kde jsou spádová zdravotnická zařízení, je
nevyhovující.
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Zhodnocení:
Dobudovaná infrastruktura – plyn, vodovod a kanalizace

Klady

Špatný stav některých místních komunikací
Nebezpečný úsek na silnici III. třídy

Zápory

Horší dopravní obslužnost

5. Vybavenost obce
Bydlení
V obci Krašovice je v současné době 138 rodinných domů. Všechny domy a byty v nich jsou v osobním vlastnictví.
V obci nejsou bytové domy s nájemními byty a ani územní plán nepočítá s jejich výstavbou. Obec nevlastní žádné
byty.
V územním plánu je vyčleněno několik lokalit pro výstavbu rodinných domů. U jedné z lokalit je v současnosM
zahájeno územní řízení, lokalita umožňuje stavbu 15 RD. Dalších cca 7 domů lze postavit v dalších místech v obci.
V posledních deseM letech bylo v obci postaveno 9 rodinných domů.
Zájem o sociální bydlení nebyl v obci zaznamenán, ani takové byty v obci k dispozici nejsou. V obci je jeden dům
a jedna chata určené k individuální rekreaci, nicméně k individuální rekreaci jsou využívány i další stavby, určené
k trvalému bydlení. Celkový počet staveb využívaných k rekreaci je 10.

Zdravotnictví
V obci není žádné zdravotnické zařízení ani ordinace prakMckého lékaře. Nejbližší ordinace prakMckého lékaře,
dětského lékaře a zubní ordinace je v obci Dolní Bělá, vzdálené 4 km. Ordinace odborných specialistů včetně
rentgenového pracoviště je v obci Třemošná, vzdálené 12 km, kompletní lékařská vybavenost včetně nemocnice
je v Plzni.
V obci není zařízení sociální péče.

Společenská, kulturní a sportovní činnost
V obci je ustaven Kulturní výbor zastupitelstva obce, který tuto oblast řídí a ve kterém jsou zastoupeny jednotlivé
složky. Jsou to:
•
•
•
•
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Krašovický ochotnický spolek (KROS), který se zaměřuje zejména na představení pro děM a zahrnuje i
dětský divadelní kroužek (Krosáček),
sbor dobrovolných hasičů, který kromě požární činnosM a požárního sportu pořádá různé kulturní akce a
vede kroužek malých hasičů,
klub důchodců, který pořádá zájezdy, přednášky a různé kulturní akce především pro starší generaci,
soukromé subjekty, zejména hosMnec U krmelce a kiosek Houkala, které pořádají různé akce pro
dospělé i rodiny s dětmi.
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Foto: Ochotnický spolek KROS, představení Šíleně smutná princezna

V obci v současné době není žádná tělovýchovná jednota, ale pod patronací obce se pořádají pravidelná cvičení
pro muže a ženy a cvičení jógy, která vedou kvaliﬁkované cvičitelky. Dále se zde pořádají každoročně akce, jako je
Krašovická jízda – přejezd 125 m dlouhé lávky přes rybník na kole, Krašovický triatlon a Krašovický zmrzlík –
vánoční plavání v rybníce.
Obec Krašovice každoročně vyčleňuje v rozpočtu prostředky na podporu této oblasM – v roce 2018 to bylo
60 Ms. Kč, pro rok 2019 100 Ms. Kč.
Zhodnocení
Dostatek lokalit pro výstavbu nových rodinných domů
Klady
Zápory

Dobré možnosM kulturního i sportovního vyžiU
Horší dostupnost zdravotnictví

6. Životní prostředí
Stav a ochrana životního prostředí
Životní prostředí v obci nevykazuje prakMcky žádné problémy. Okres Plzeň–sever patří podle údajů ČHMÚ mezi
bezproblémové lokality, na jeho území není žádná měřicí stanice. Obec se nachází 18 km od nejbližšího velkého
města a v jejím okolí se nenacházejí téměř žádné zdroje znečištění. V blízkém okolí obce se nacházejí dva závody
na těžbu a zpracování kaolinu ﬁrmy LB Minerals – v Kaznějově a Horní Bříze. Tyto závody neznečišťují životní
prostředí obce emisemi – leží na závětrné straně a neprodukují nadměrné emise. NaproM tomu zhoršují životní
prostředí monotónním hlukem. Kvalita povrchové vody, tj. potoku Bělá a jejího přítoku – Brodského potoka je
poměrně dobrá. Obce ležící proM proudu jsou většinou napojeny na čisUrny odpadních vod a jiný zdroj znečištění
vod zde není.
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společnosU Marius Pedersen, a.s. Odvoz zajišťuje obec,
poplatky za odpadový systém jsou vybírány obcí na základě vyhlášky obce. Pravidelně jsou vyváženy také nádoby
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pro sběr tříděného odpadu (sklo, papír a plast) a kontejner na biologický odpad. Nebezpečné složky komunálního
odpadu jsou dvakrát ročně vybírány na stanoveném místě. Ostatní druhy odpadu lze odvést na základě smlouvy
mezi obcemi do sběrného dvoru v Horní Bříze.
Zhodnocení
Klady

Dobrá čistota ovzduší a povrchových vod

Zápory

Nepříjemný hluk ze závodu LB Minerals Kaznějov

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Krašovice spravuje své záležitosM samostatně na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (zákon o obcích). Zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosM. Nejvyšším a
zároveň výkonným orgánem samosprávy je sedmičlenné zastupitelstvo obce volené na čtyři roky. Pracuje v čele
se starostou obce a místostarostou, jejichž funkce jsou neuvolněné. Obecní úřad Krašovice nevykonává správní
činnosM pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce.
Obec zaměstnává jednu osob na hlavní pracovní poměr. Úklid obce, provoz vodovodu, provoz knihovny, vedení
kroniky a další činnosM jsou zajišťovány dohodami o pracovní činnosM.
Foto: Budova Obecního úřadu obce Krašovice
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Hospodaření a majetek obce
Obec je zaUžena úvěrem na stavbu vodovodu ve výši 4 miliony Kč (údaj k 1. 1. 2019). Rozpočet obce se pohybuje
v posledních letech pod hranicí 5 mil. Kč a je sestavován jako přebytkový s přebytkem cca 400 Ms. Kč. Přebytek
rozpočtu je použit na splácení úvěru.
Obec je úspěšná v získávání dotací, s jejichž pomocí byla v posledních dvaceM letech prakMcky dobudována
infrastruktura obce, postaveno kulturní centrum s restaurací a opraven kostel.
Obec vlastní nemovitý majetek v účetní hodnotě 87,95 mil. Kč. Jedná se především o lesy (v majetku obce je více
než 100 ha lesů) v hodnotě 4,6 mil. Kč a ostatní pozemky v hodnotě 1,15 mil. Kč. Budovy v majetku obce, tj.
obecní úřad, obecní centrum, hasičská zbrojnice, víceúčelová budova na hřišM a garáž mají hodnotu 17,5 mil. Kč,
stavby technické infrastruktury 64,7 mil. Kč. Kanalizace je pronajímána na základě koncesní smlouvy ﬁrmě
Vodárny Plzeň.

Bezpečnost
Vzhledem k tomu, že Krašovice jsou malou obcí, ve které se lidé vzájemně znají, nejsou zde žádné problémy
s bezpečnosU. Za posledních 5 let zde byl spáchán pouze jeden trestný čin v oblasM dopravy. Přestupkovou
agendu vykonává pro obec na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy obec Třemošná a za uvedené období
neřešila žádný přestupek. Drobné přestupky jsou řešeny projednáním na OÚ a domluvou.

Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem mikroregionu Bělská skupina, ale v posledních deseM letech se jejích projektů nezúčastňuje.
Zastupitelstvo bude v roce 2019 jednat o ukončení členství v tomto mikroregionu a o zapojení obce do Místní
akční skupiny Světovina (MAS Světovina, o.p.s). Obec má velmi dobrou spolupráci se sousedními obcemi Trnová
a Bučí.
Zhodnocení
Poměrně vysoká úspěšnost v získávání dotací
Klady
Zápory
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Bezpečnost v obci
Zadluženost obce
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Výhodná poloha vůči krajskému městu a jeho
snadná dostupnost

Horší dopravní obslužnost k některým blízkým
obcím (např. Třemošná)

Bezproblémová sociální situace v obci

Zastavěné území je rozděleno rybníkem na
dvě oddělené čásM, z čehož vyplývají zvýšené
náklady na budování, provoz a údržbu
infrastruktury

Dobudovaná infrastruktura (plyn, vodovod a
kanalizace)

Nebezpečný úsek na silnici III. třídy a

Blízkost přírodě, klidné prostředí

Havarijní stav řady místních komunikací

Nízká nezaměstnanost

Málo pracovních míst přímo v obci

Dobré možnosM kulturního i sportovního vyžiU

Demograﬁcká stagnace a zvyšující se
průměrný věk obyvatel

Snaha o rozvoj obce

Žádné ubytovací zařízení v obci

Dobrá čistota ovzduší a povrchových vod

Nepříjemný hluk ze závodu LB Minerals
Kaznějov

Dostatek lokalit pro výstavbu nových rodinných
domů

Horší dostupnost zdravotnictví
Absence obchodu se základními potravinami

PříležitosA

Hrozby

Dodělání kanalizace a připojení co největšího počtu
Nedostatek ﬁnančních prostředků
domů k vodovodu
Oprava a rekonstrukce místních komunikací

Nevypsání vhodného dotačního Mtulu

Rekonstrukce budovy OÚ

Nezískání dotací pro plánované akMvity

Rozšíření prostorů pro sportovní využiU a trávení
volného času
Zlepšení bezpečnosM v obci výstavbou nových
chodníků a instalací osvětlení
Vyřešení sběrného dvoru
Péče o kulturní památky obce
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Obec Krašovice bude obcí pro kvalitní život všech generací – v horizontu deseM let bude obec spokojenou a
bezpečnou venkovskou obcí s funkční infrastrukturou (vodovod, kanalizace, místní komunikace) a s bohatým
kulturním a společenským životem a možnosU sportovního vyžiU. Nebude docházet k vysídlování obce, naopak
vzhledem k dobré dopravní dostupnosM krajského města Plzně a schválenému územnímu plánu obce přibydou
nové domy a vzroste počet obyvatel. Občané obce se budou pravidelně setkávat na různých kulturních a
sportovních akcích, čímž bude docházet k vyšší sounáležitosM občanů s obcí a jejich spokojenosU s životem v
obci.

B.2 Cíle, opatření a ak;vity
Zastupitelstvo obce stanovilo pro období 2019 – 2024 pět cílů, které svým naplněním přispějí k dosažení
strategické vize obce Krašovice. Pro jednotlivé cíle byla stanovena opatření, které jsou deﬁnována jednotlivými
akMvitami – plánovanými projekty.
U každého projektu je uveden čas jeho realizace, odhadované náklady a zdroj ﬁnancování projektu. Tyto údaje
jsou pouhým plánem současného zastupitelstva obce. Realizace projektů bude záviset na mnoha proměnných,
z nichž nejdůležitější je dostatek ﬁnančních prostředků na danou akMvitu. Obec se bude snažit o maximální
využiU krajských, národních či evropských dotací na plánované projekty, nicméně jejich využiU závisí na vypsání
vhodného dotačního Mtulu a získání příslušné dotace. Na obdržení dotace pak může záviset to, zda se daný
projekt uskuteční/neuskuteční. Některé akMvity bez dotačních příležitosU není obec schopna ﬁnancovat
z vlastních zdrojů.
Odhadované náklady jsou stanoveny dle zkušenosU s realizací obdobných projektů. Tam, kde je již projekt ve fázi
přípravy projektové dokumentace, či je již projektová dokumentace včetně stavebního rozpočtu hotová, se jedná
o přesné částky.
Stanovení jednotlivých cílů, opatření a akMvit je dobrým základem obce pro plánování jednotlivých projektů a
jejich samotnou projektovou přípravu.

CÍL 1: Zvýšení kvality místních komunikací a bezpečnosA pro občany
Oprava a údržba místních komunikací
Oprava místní komunikace „střední ulice“, asfalt
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Čas realizace

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)

2019

400000

Rozpočet obce

Rekonstrukce místní komunikace Na BojišM včetně opravy
dešťové kanalizace

2019 - 2020

4500000

Vybudování chodníku u č. p. 35, 53

2020 - 2021

1000000

Oprava místní komunikace ke mlýnu recyklátem

2022 - 2023

100000

Rozpočet obce

Vyřešení prostoru kolem Obecního centra – komunikace a
parkovací plochy

2022 - 2024

2500000

Dotace MMR
nebo PK +
rozpočet obce

Dotace MMR +
rozpočet obce
Dotace EU +
rozpočet obce
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Zvýšení bezpečnostních prvků v obci
Instalace radaru při vjezdu do obce směrem z Trnové

Čas realizace

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)

2019

56000

Rozpočet obce

Instalace nových osvětlovacích prvků u č. p. 35, 53

2019 - 2020

35000

Rozpočet obce

Vytvoření zpevněných ploch pro parkování vozidel při akcích
v obci

2019 - 2020

100000

Rozpočet obce

CÍL 2: Modernizace prostor, snížení energeAcké náročnosA, zlepšení esteAckého vzhledu obecních budov,
podpora služeb v obci
Údržba a zhodnocení obecních budov/majetku

Čas realizace

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)

Oprava fasády a vymalování objektu na hřišM

2019

30 000

Rozpočet obce

Přístavba OÚ

2019

590000

Dotace MMR +
rozpočet obce

Přepojení stále využívaných prostor OÚ na vytápění TČ

2022

300 000

Rozpočet obce

2023 - 2024

300 000

Krajská dotace +
rozpočet obce

2024

300 000

Rozpočet obce

Nová fasáda a nová vrata u hasičské zbrojnice
Oprava střechy OÚ
Podpora služeb v obci

Čas realizace

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)

Přemístění nejvyužívanějších čásU dětského hřiště k OC

2019

90 000

Rozpočet obce

Na stávající ploše dětského hřiště vytvoření prostoru s
nářadím pro sezónní cvičení dospělých

2019 - 2020

30 000

Rozpočet obce

CÍL 3: Zlepšování životního prostředí a vzhledu obce, podpora zachování venkovského rázu krajiny, úprava
veřejného prostranství
Péče o zeleň a veřejná prostranství

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady
Krajská dotace +
10 000
rozpočet obce

Výsadba stromoví u rybníků jako náhrada za pokácené suché
stromy

2019

Osazení Msů před hřbitovním plotem

2019

45 000 Rozpočet obce

2019

20 000 Rozpočet obce

2020

80 000

Krajská dotace +
rozpočet obce

2024

x

Vhodná dotace +
rozpočet obce

Vybudování cyklokrosařské dráhy pro děM v oblasM parku
u vrtu
Výsadba stromoví v Husí Jámě, osazení starých ovocných
odrůd v kombinaci s duby a javory
Zahájit jednání ve spolupráci s obcemi Trnová, Bučí, Mrtník
o možnosM vytvoření cyklostezky za podpory KÚ (využiU
starých cest)
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Čas realizace
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CÍL 4: Bohatý společenský a kulturní život v obci, udržování tradic
Podpora činnosA mimoškolních a sportovních akAvit,
rozšíření pestrosA nabídky pro volný čas všech generací

Čas realizace

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady

Podpora ochotnické divadelní činnosM Kros a Krosáček
Pořádání kulturních, naučných a sportovních akcí pod
zášMtou obce (např. přejezd přes lávku, triatlon, zmrzlík)
Pořádání krátkodobého přípravného rybářského kroužku
o letních prázdninách
Pořádání letního dětského stanového tábora (vyzkoušet
červen pátek až neděle)
Udržování tradičních slavnosJ, rozšíření pestrosA nabídky
pro volný čas všech generací
Pořádání setkání občanů (např. setkání u májky, pouťová
zábava, maškarní bál)
Pořádání a podpora sezónních akcí (např. masopustní
průvod, lampionový průvod, mikulášská nadílka, rozsvěcení
stromečku)

průběžně

Čas realizace

*

Rozpočet obce +
spoluúčast
účastníků

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)

průběžně

*

Rozpočet obce +
spoluúčast
účastníků

Podpora klubu důchodců
Vydávání kalendáře obce na každý kalendářní rok

na konci roku

10 000 Rozpočet obce

*Náklady na jednotlivé akce nesmí přesáhnout roční částku dle schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní
rok.
Na rok 2019 byla na kulturní akce schválená částka 100 000 Kč.

CÍL 5: Zlepšení informovanosA občanů a prezentace obce
Zlepšení a rozšíření komunikačních kanálů obce
Vydávání čtvrtletníku a informačních oběžníků obce za
účelem seznámení občanů s důležitými informacemi
Nové internetové stránky obce
Rozšíření elektronické komunikace s občany e-mailem a
formou SMS a rozšíření okruhu občanů, kteří budou
komunikovat s OÚ mailem

16

Čas realizace
4 x ročně
2019
průběžně

Odhadované
Zdroj ﬁnancování
náklady (Kč)
18 000 ročně Rozpočet obce
22 000 Rozpočet obce
Bez nároku na ﬁnanční
prostředky

