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1 Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

strategický plán, který se Vám dostává do rukou, je koncepční plán pro naši
obec, který se snaží navrhnout směry dlouhodobého rozvoje obce spolu
s veřejnou kontrolou jeho plnění a dodržování. Strategické plány se tak v
posledních letech stávají klíčovými dokumenty pro rozvoj územních celků.
Tyto plány vznikají jako výsledek dohody nejdůležitějších složek veřejného
života v daném území. V rámci tvorby strategického plánu byli osloveni klíčoví
představitelé veřejného a společenského života.
Cílem strategického plánu je získání komplexního pohledu na naši obec a
možnosti jeho rozvoje. Při tvorbě dokumentu bylo věnováno velmi mnoho
času jednáním a diskusím nad tématy, kudy se obec bude ubírat v následujících letech. Horizont
strategického plánu je tvořen 2 – 3 volebními obdobími, tedy 8 – 12 let.
Strategický plán byl připraven pro potřeby naší obce a bude sloužit jako koncepční dokument pro
výkon samosprávy v naší obci. Veškeré informace obsažené ve strategickém plánu se sestávají
z objektivních faktů a přání zúčastněných. Strategické priority a cíle tak díky tomu obsahují mnoho
dobrých a zajímavých nápadů, za které bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří neváhali se
aktivně zúčastnit tvorby budoucnosti v naší malebné obci. Věřím, že poskytnuté informace a plány
budou ku prospěchu naší společné věci, kterou je předání obce našim potomkům v krásnějším a
lepším stavu.
Chtěl bych touto formou poděkovat všem za vysoce konstruktivní přístup k problematice, vysokému
nasazení, výborným podnětům, myšlenkám a věnování času a prostoru k vypracování tohoto
dokumentu a věřím, že sestavení strategického plánu rozvoje bude ku prospěchu naší obce.

Josef Sabáček
Starosta obce
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Hrubá socioekonomická analýza
obce Tasovice

Výsledky těchto analýz a rozboru strategií vyšších celků jsou pak použity ke
stanovení problematických okruhů. Ze subjektivních zdrojů jsou pak učiněny
matice SWOT, které určují základní cíle a směry.
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2 Základní výstupy analytické části
Tyto výstupy byly pro účely zveřejnění zkráceného strategického plánu pro stránky obce zkráceny
na podstatné části. Klíčovými výstupy jsou:




Investiční schopnost obce
SWOT analýza

2.1 Rozpočet obce
2.1.1 Investice obce
Investice jsou v rámci rozpočtu obce klíčovým parametrem, který určuje, kolik prostředků je obec
schopná umístit do regionu a podpořit tak růst možností a příležitostí.
Následující graf ukazuje trend investic v rámci rozpočtu obce očištění od inflačních vlivů. Je logické,
že koruna v roce 2000 má jinou hodnotu než koruna v roce 2013. Graf je přepočten na ceny,
respektive hodnotu peněz, v roce 2000. Samotná hodnota inflace je dána podle České národní banky.

Graf 1 Investice bez inflace
Investice jsou tedy rostoucí, což je pozitivní zpráva pro hospodaření obce. V rámci příjmů tedy obec
stále zvládá a dá se předpokládat, že i bude zvládat, svoje náklady na vlastnictví majetku pořízeného
z investic. Obec tedy může zvyšovat své investice i nadále.
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2.1.2 Výdaje obce
Obec má velmi dobře strukturované výdaje, neboť podíl investic na výdajích má rostoucí trend.
Z hlediska výdajové stránky je nutné zkoumat jejich výši s ohledem na veřejnou správu, která je
povinným nákladem.

Graf 2 Výdaje na veřejnou správu bez inflace

Z grafu je zřetelné, že výdaje na veřejnou správu mají klesající trend, což je pro občany obce velmi
pozitivní zpráva. Tento klesající trend má tedy efekt v tom, že ušetřené prostředky obec vkládá do
investic.

2.1.3 Zhodnocení
Vedení obce hospodaří velmi racionálně, snaží se maximum prostředků umístit zpět do ekonomiky
formou veřejně prospěšných investic pro zvýšení kvality života občanů v obci. Celkové zdraví financí
obce je výborné a dá se očekávat, že obec je připravena zajistit financování větších investic v rámci
dotačních titulů. Vzhledem k mírně rostoucím výdajům je však nutné brát do úvahy náklady na
vlastnictví majetku pořízeného z investic.
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2.2 Strategické dokumenty vyšších celků a jejich návaznost
Tato kapitola obsahuje velmi zkrácený výtah definice vzájemných závislostí okolních subjektů a
možnosti využití pro účely strategie rozvoje obce Tasovice. Pro zpracování kapitoly slouží veřejné
zdroje níže zmíněných subjektů.
Tabulka 1 Dopady strategií vyšších celků na obec
Subjekt
Evropská unie
Česká republika

Klíčové výstupy strategií
EU klade důraz na zvýšení kvality života a projekty směřující k podpoře a
zlepšování života budou finančně podporovány ze zdrojů evropských fondů.









Jihomoravský kraj









Koncepce tzv. úspěšného stárnutí, jehož hlavním cílem je podporovat
a rozvíjet soběstačnost starších jednotlivců.
Je třeba posílit roli rodiny s ohledem na její význam pro demografický
vývoj populace ČR.
Důraz je nutné klást na rozvoj služeb sociální prevence se snižováním
sociálního vyloučení.
Udržení dalšího ekonomického růstu, resp. tlumení dopadů globální
recese Cílem je stabilizace osídlení venkova (tj. zabránit postupnému
vylidňování)
Racionalizovat soustavu dotačních titulů poskytovaných z finančních
zdrojů EU a státního rozpočtu na krytí potřeb krajů a obcí zejména
pokud jde o financování investic.
Strategickým cílem je racionalizovat administrativní procedury,
zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat
byrokratické prvky uvnitř veřejné správy, zajistit adekvátní využívání
ICT
Permanentně podporovat restrukturalizaci trhu práce s cílem
rekvalifikace pracovníků s orientací na výrobu s vyšší přidanou
hodnotou.
Využívání potenciálu kraje pro rozvoj (udržitelného) cestovního ruchu
a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a lázeňství
v Jihomoravském kraji.
Podpora využívání prvků dopravní infrastruktury specificky významné
pro cestovní ruch.
Zajišťování segregace cyklistické a automobilové dopravy, zvyšování
bezpečnosti při styku těchto doprav.
Zemědělství a lesnictví je stabilní páteří integrovaného rozvoje ve
venkovském
prostoru.
Plní
vyváženě
funkce
produkční,
environmentální a sociální.

2.3 SWOT analýza
SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé
(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s obcí.
V rámci sestavení matic SWOT byly přizvání zástupci společenského a politického života, což jsou
zejména zastupitelé. Jedná se o představitele veřejnosti, kteří jsou zvolení za účelem prosazování
politického programu.
V rámci analytických vstupů byli v rámci pohovorů osloveni všichni zástupci uvedených skupin a
výsledkem jsou SWOT matice. V průniku jsou uvedeny skutečnosti v rámci průzkumu, na jejichž
posílení, snížení rizika nebo naopak zachování je nutné pracovat.
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Tabulka 2 Matice SWOT
Silné stánky
S1. Vyrovnané
hospodaření
obce
bez
výrazné dluhové zátěže
S2. Aktivně komunikující obecní úřad (včetně
internetových
stránek,
osobní
komunikace, apod.)
S3. Vynikající
úroveň
spolupráce
mezi
politickými stranami napříč politickým
spektrem
S4. Aktivní spolupráce s okolními obcemi
S5. Intenzivní podpora občanského života
v obci
S6. Fungování mnoha spolků a občanských
sdružení spolu s velkým počtem
společenských a kulturních akcí
S7. Pravidelné dopravní spojení s okresním
městem (Znojmo)
S8. Místní spolky, vytvářející silnou lokální
kulturu
S9. Dostupnost
základního
vzdělání
–
prvního i druhého stupně
S10. Příjemné a klidné místo pro bydlení se
zajímavým okolím
S11. Rozvojové plochy pro další výstavbu
S12. Sportovní úspěchy – zapojení mládeže do
dění obce
S13. Dobrá vybavenost základní technickou
infrastrukturou
S14. Krásné přírodní podmínky.

Příležitosti
O1. Rozvoj možností internetových stránek
včetně
jejich
využití
na
podporu
turistického ruchu
O2. Možnost
využití
finanční
podpory
z různých zdrojů Evropské unie pro
realizaci hlavních rozvojových projektů
O3. Podpora profesionálního růstu úředníků
O4. Lobování za další využívání/rekonstrukci
stávajících dopravních sítí
O5. Podpora stavby cyklostezek
O6. Zlepšení nabídky sportovních zařízení a
volnočasového vyžití v obci
O7. Turisticky zajímavá lokalita vhodná pro
aktivity krátkodobého cestovního ruchu –
vinařství
O8. Rozšiřování
spolupráce
obce
s podnikatelskými subjekty
O9. Zkvalitňování odpadového hospodářství

Slabé stránky
W1. Menší míra zapojení občanů do procesů
spojených s řízením obce.
W2. Pomalé
řešení
některých
klíčových
rozvojových
prvků
(např.
stavební
parcely)
W3. Nižší míra využívání některých velkých
dotačních
titulů
včetně
tvorby
projektového zásobníku pro realizaci
projektových záměrů
W4. Nízká propagace turistického potenciálu
obce v návaznosti na mikroregion
W5. Absence strategického plánu obce
W6. Rozvoj zeleně v obci včetně výsadby
nových ploch
W7. Špatná situace parkováním vozidel
W8. Absence
péče
o
seniory
–
dům
s pečovatelskou službou
W9. Nedořešená
infrastruktura,
pasport
komunikací a dopravního značení
W10. Omezené interní finanční zdroje obce pro
realizaci větších projektů
W11. Zastaralé informační kanály – rozhlas,
zpravodaj
W12. Nedostatek sportovišť
W13. Absence vlastního kulturního domu
W14. Existence
problematických
staveb
s nezodpovědnými vlastníky
W15. Nejednotná
dopravní
infrastruktura,
osvětlení – chodníky, světla
W16. Chybí dětské hřiště
W17. Neupravené školní hřiště
W18. Absence vyžití dětí 12+
W19. Chybí startovací byty pro mladé lidi
Hrozby
T1. Přetrvávající malý zájem veřejnosti
o rozhodovací procesy v obci
T2. Neřešení situace využití chátrajícího objektu
bývalého mlýna v držení soukromého
majitele
T3. Zánik nebo krach významných místních
podnikatelů
T4. Stárnutí obyvatelstva obce

Stránka 8 z 27

Obec Tasovice
Strategický plán rozvoje obce

Návrhová část strategie rozvoje obce

Kapitola definuje motto, vizi obce a jeho poslání. Zároveň také
definuje základní prioritní osy pro budování strategie včetně základní
orientace obce.
Dále obsahuje zásobník projektů a opatření naplňující vizi obce.

Stránka 9 z 27

Obec Tasovice
Strategický plán rozvoje obce

3 Vize a prioritní osy rozvoje obce
3.1 Motto obce
Motto vyjadřuje základní myšlenku, se kterou chceme budovat a rozvíjet naše obec. Základním
mottem naší obce tedy je: Tradiční vinařská obec nad Dyjí.

3.2 Poslání
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný
majetek sloužící ku prospěchu všem. Základním přínosem je péče o základní podmínky k životu.
Klíčovým zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní
poslání obce v paragrafovaném znění takto:




Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem.

3.3 Vize obce
Vize je slovní popis stavu, kterého by měla obec Tasovice
dosáhnout na konci období vytyčeného strategickým plánem
rozvoje. Vize obce je pak definována následovně:
Obec Tasovice je ideálním místem pro život všech svých
obyvatel s jejich odvěkými zvyky a obyčeji, které představují
především návrat k využití zemědělské půdy v klimaticky
nejteplejší oblasti v České republice. Historicky osvědčená a
zavedená zemědělská výroba, jako je pěstování zeleniny a
živočišná výroba, tak bude ve své komplexnosti představovat
i nadále pracovní příležitosti pro místní občany. Místní lidé
také budou s podporou obce rozvíjet místní vinařské umění,
které má možnost stavět na dlouholeté tradici. Při cestě k tomuto cíli budou respektovány zásady
trvale udržitelného rozvoje. Což znamená hledání optimální rovnováhy mezi hospodářskými
podmínkami, sociálními potřebami a ochranou životního prostředí obce při zachování, případně
rozvinutí, těchto nejen materiálních hodnot pro příští generace.
Obec bude dále navazovat na tradice poutního místa svatého Klementa a pomáhat rozvíjet duchovní
život obyvatel. Potenciál poutního místa využívá k prospěchu obce, ale i k její propagaci jako
duchovního
centra
oblasti.
Osobnost
Klementa
Marii
Hofbauera
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Maria_Hofbauer), který je patronem města Vídně i
spolupatronem města Varšavy, bude představovat zosobnění duchovního bohatství, vzor odvahy a
pevnosti i v moderním světě. Obec bude využívat turistický potenciál poutního místa také k podpoře
místní ekonomiky.
Obec Tasovice bude obcí s kompletně vybudovanou infrastrukturou, opravenými komunikacemi i
chodníky v celé zastavěné části obce se zachováním malebné části obce, tzv. Tasovičky. Pro
zachování venkovského rázu obce bude provedena rekonstrukce zelených ploch v obci s výsadbou
nových stromů. Pro zkvalitnění prostředí v obci budou celoročně využívány veřejně prospěšné práce.
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, zabezpečuje
kvalitní předškolní a základní vzdělání v souladu s moderními trendy, podporuje bytovou výstavbu a
stará se o seniory.
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Pro obyvatele Tasovic bude obec podporovat veškerou spolkovou činnost a využívat ji pro rozvoj
obce. Společenské organizace zajišťují svojí činností kulturní, sportovní a společenské vyžití občanů
obce v souladu s potřebami obyvatel obce. S ohledem na tyto potřeby bude vhodně investovat do
budování obecní infrastruktury a podporovat tyto snahy pořádáním společenských a kulturních akcí.
Obec ve spolupráci s aktivními občany zaměřuje svou pozornost na práci s dětmi a mládeží, obec
bude podporovat lidi a organizace, které jsou ochotny věnovat svůj volný čas práci s dětmi a mládeží,
aby byl podpořen populační růst a zajištěn harmonický rozvoj a pokrytí potřeb obyvatelstva všech
vrstev.
Pro životní prostředí v Tasovicích bude podporována obnova a údržba pozemků v obci. Výsledkem
soustavné práce na ošetřování pozemků kolem řeky Dyje, místních remízů a lesních porostů vzniknou
oázy klidu k procházkám místním občanům i turistům, kteří zavítají do obce. Jedním z klíčových
prvků je rozvoj vodní turistiky (vodáci) na řece Dyji, pro které existují příhodné podmínky s krásným
přírodním prostředím.
Obec vyznává hodnoty dobrého sousedství a uplatňuje je v praxi. Tyto vztahy rozvíjí zejména se
sousední obcí Hodonice, se kterou ji pojí jak těsně sousedící zástavba, tak propojení rodin. Děti
z obou obcí společně chodí do základní školy a jsou také v duchu tradic pořádány společné kulturní
a sportovní aktivity.
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4 Strategické cíle
Strategické cíle vychází ze sestavených matic SWOT a dalších analytických podkladů. Strategické cíle
jsou rámcem aktivit, projektů nebo opatření vedoucích k žádoucímu účinku nebo cíli. Jde zejména o
podporu silných stránek či jejich udržení, eliminace či omezení slabých stránek, příprava reakce na
rizika a využití nabízených příležitostí.
Strategie rozvoje obce má za cíl zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a správu pro
zajištění konkurenceschopnosti spolu s udržitelným rozvojem.

Vize
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Ekonomika a
podnikání
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Obrázek 1 Strategické cíle

4.1 Strategie rozvoje prioritní osy Rozvoj obce
4.1.1 Finanční stabilita
Stabilita rozpočtu obce je klíčovým cílem a musí být sledováno obzvláště pečlivě. Hlavní účelem je
udržení investičního potenciálu lokálních veřejných financí. Pokud obec bude ve finanční krizi, dá se
logicky dovodit, že kvalita života v obci výrazně poklesne. Cílem je také posílení role obce jako
veřejnoprávní korporace formou umisťování kapitálu a podpory aktivit na území obce.
V rámci dotačních titulů spolufinancovaných z ESF a ERDF je možno nalézt takové, které jsou určeny
k podpoře místní samosprávy a jejich projektů. Tyto projekty pak lze účinně využít pro potřeby obce
a docílit tak úspory prostředků z rozpočtu dotčeného obce. Spolufinancované aktivity také podporují
projekty, které by obec v současné ekonomické situaci nebylo schopno financovat samostatně nebo
by je nerealizovalo vůbec. Tento cíl je však plně závislý na tom, jaké výzvy budou vypsány z centra
s malou možností ovlivnění zaměření dotace.
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4.1.2 Infrastruktura
Jedním z hlavních cílů rozvoje občanské vybavenosti je dobudování infrastruktury tak, aby sloužila
ke zvýšení kvality života obyvatelstva. Na základě vyhodnocení potřebnosti dobudování veřejné
infrastruktury v jednotlivých místních částech, zohledňujícího zejména požadavky na bezpečnost
obyvatel, bude postupně rozhodováno o přípravě a realizaci jednotlivých investičních akcí.
Cílem obce je zejména zajištění kvalitního zdroje pitné vody doplnění napojení na kanalizaci další
efektivní využití budov v majetku obce. Dalším cílem je komplexní rozvoj ploch obce.

4.1.3 Služby obce
Údržba a péče o obec je hlavní náplní činnosti ať už jde o údržbu místních komunikací, svoz odpadu
či údržbu zeleně. Cílem je zachování provozních výdajů na údržbu obecního majetku. V rámci služeb
údržby a péče o obec je nutná renovace areálu technických služeb a obnova strojového parku.
Zkvalitňování péče o čistotu a údržbu obce bude zajišťováno postupnou modernizací vybavenosti
technikou a přizpůsobováním organizace práce aktuálním potřebám obce.
Obec se také bude zaměřovat na podporu budování eGovernmentu v rámci svých organizací.
Strategickým cílem je racionalizovat administrativní procedury, zajistit jejich větší efektivitu a
transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy, zajistit adekvátní využívání
ICT tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci.
Obec bude podporovat vyšší dostupnost služeb obce, ale vždy v rámci svých finančních možností tak,
aby nedocházelo k porušení finanční stability.

4.1.4 Doprava
Tento cíl sleduje rozvoj dopravy v obci v jeho okolí. Neexistuje činnost, která by nevyužívala silniční
nebo železniční sítě. Spojení s okolím závisí na politice kraje a státu v rámci budování dopravní
infrastruktury a silnic, kterými je obec spojeno s okolím.
V současné době je řešeno přizpůsobování přepravní kapacity místních komunikací dopravnímu
zatížení většinou prostřednictvím úprav podmínek provozu změnou dopravního značení. Blíží se doba,
kdy účinnost těchto opatření bude vyčerpána. Cílem je odklon tranzitní dopravy z centra obce a
zamezení projíždění kamiónů středem obce. Obec v této věci využije maximum svých možností a na
krajské či státní úrovni bude provádět lobování za výstavbu a opravy silnic.
Další oblastí je starost a péče o místní komunikace, úklid sněhu a oprava chodníků tak, aby byl
zachován rozumný kompromis mezi finančními možnostmi obce a kvalitou této péče. Bude zavedeno
víceleté plánování údržby a oprav pro efektivní využití zdrojů. Obec bude řídit komunikaci s dalšími
zainteresovanými stranami, aby nedocházelo k duplikaci či vzájemné protichůdnosti plánů údržby.

4.1.5 Energetické hospodářství
Obec organizuje nákupy energií prostřednictvím elektronických aukcí pro jednotlivé obecní
organizace i pro obce z okolí, které o tuto službu projeví zájem. Tímto způsobem se dosahuje úspor
na výdajích za energie. Obec bude v tomto způsobu nákupu energie pokračovat dále, ale bude
provádět porovnávání výsledků tohoto způsobu nákupu s ostatními způsoby uzavírání smluv na
nákup energií. Obec bude podporovat zateplování a omezování energetických ztrát na všech svých
budovách.
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4.2 Strategie rozvoje prioritní osy Ekonomika a podnikání
4.2.1 Podpora podnikání
Podpora podnikání je o podpoře podnikatelských aktivit a diverzifikaci podnikatelských oborů v obci.
Hlavním cílem je obrátit negativní trend stoupající nezaměstnanosti a snižující se kupní síly. Protože
nové služby mohou přinést obci nové příležitosti a s tím i nová pracovní místa.
Hlavním cílem je se soustředit na stabilitu prostředí, omezovat neočekávané změny a celkově
přispívat k vytváření podmínek pro smysluplnou ekonomickou činnost a klást důraz na sociální
podnikání, které prospívá znevýhodněným skupinám.
Základním krokem je zajištění funkčního uspořádání obce (územní plán), které bude vytvářet dobré
podmínky pro rozvoj jednotlivých sektorů podnikání. Následuje zajištění potřebné dopravní
dostupnosti částí obce, které jsou plně, nebo částečně využívány k podnikání, včetně zajištění
dostatku parkovacích kapacit.
Konkurenční prostředí dává možnosti uspět více podnikatelům a rozvojem služeb či příležitostí
přispívá k zásadnímu rozvoji regionu. Obec v této souvislosti bude omezovat stánkový a podomní
prodej, neboť tyto formy prodeje nejsou svázány s regionem nebo obcí.

4.2.2 Podpora cestovního ruchu
Cestovní ruch znamená příliv peněz a vznik nových pracovních příležitostí. Je také zdrojem daní a
poplatků pro obecní rozpočet, které lze investovat do zachování přírodních krás tak, aby zůstaly
zachovány pro budoucí generace.
Na centrální úrovni působí od 1. dubna 1993 příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Základním cílem CzT je propagace českých zemí
jako destinace v zahraničí i v rámci státu. Jejím hlavním úkolem je především vytváření propagace
republiky a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu. Tento úkol plní formou
propagační, reklamní a inzertní činnosti, pořádáním výstav a workshopů, vydavatelskou a
nakladatelskou činností neperiodických tiskovin, překladatelskou činností, zpracováním analýz,
distribucí a prezentací informací, zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky, obchodní
činností, přednáškovou a poradenskou činností a výrobou obrazových a zvukových nosičů.
Na marketingovou podporu cestovního ruchu na krajské úrovni (sběr a aktualizace dat, průzkum
návštěvnosti, průzkum podnikatelského klimatu, navázání spolupráce mezi veřejným a soukromým
sektorem) včetně podpory propagace a prodeje produktů cestovního ruchu a činnosti krajského
destinačního managementu byla založena Centrála cestovního ruchu, jejíž práce se obec bude
aktivně účastnit.
Hlavním cílem rozvoje cestovního ruchu je podpora investic do ochrany životního prostředí, zajištění
toku kapitálu do obce a vzniku pracovních příležitostí v souvislosti s cílem. Cestovní ruch má zásadní
vliv na rozvoj služeb v obci a tím bude získán profit z rozvoje služeb i pro místní obyvatele.
Aby obec byla stále přitažlivé pro turistiku, je kromě propagace nutné, aby obec podporovala obnovu
památek. Součástí snahy o podporu cestovního ruchu bude také vhodná podpora budování
cyklostezek a kooperace se soukromými podnikateli na celkovém rozvoji služeb podporující a
navázané na cestovní ruch.
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4.3 Strategie rozvoje prioritní osy Sociální politika a služby
4.3.1 Rodinná politika
Obyvatelé obce jsou naprosto klíčový subjekt sociální politiky. Cílem je zvýšení počtu obyvatel a
udržení tohoto růstu, protože obyvatelstvo je klíčový pramen rozvoje. Demografický růst a rozvoj je
hlavní smysl politiky a tento cíl patří mezi nejpřednější cíle. Vláda ČR reagovala na tento problém ve
svém usnesení č. 8/2008 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012.
Strategie reagující na stárnutí populace by měla využít potenciálu starších osob a vytvořit
mezigeneračně soudržnou společnost. Klíčovým problémem stáří je nedostatek sociálních kontaktů
ruku v ruce s nedostatkem uspokojující psychické stimulace a snížením fyzické aktivity. Cílem je
využít potenciálu stárnoucí populace ku prospěchu obce a zajistit starší generaci podmínky pro aktivní
život.
Jedná se především o vytváření podmínek pro rodiny, neboť ty jsou hlavním sociálním prvkem pro
jednotlivce. Cílem je především zatraktivnění obce jako místa pro založení rodiny a výchovu dětí pro
změnu nepříznivého demografického trendu.
Pod pojmem rodinná politika se rozumí souhrn aktivit a opatření v celém spektru možností. Hlavním
strategickým cílem je vznik politiky, která bude důsledně uplatňována v rámci obce. Jedná se
především o rozvoj služeb hlídání dětí, rozvoj mateřských škol a nabídky volnočasových aktivit.

4.3.2 Bydlení
Bydlení je klíčovou součástí jakékoliv sociální politiky. Tato aktivita má přesah do územního plánování
obce a je klíčovou pro udržení obyvatel v obci, či zvrácení negativního trendu úbytku populace v obci.
Obec ve svém územním plánu bude podporovat bytovou výstavbu a územní plán bude reflektovat
tuto snahu. Dostatek ploch pro stavbu obytných domů tak povede tak k vyšší cenové dostupnosti
stavebních pozemků, ale také podporou sociálního bydlení zvyšovat sociální inkluzi.

4.3.3 Komunitní plánování
Praxe zajišťování sociální služeb prokazuje, že zařízení nadcházející se v obci zajišťují poskytování
sociálních služeb pro obyvatele obce. Pro další rozvoj sociálních služeb bude zpracován komunitní
plán rozvoje sociálních služeb pro území obce, který bude zahrnovat vyhodnocení současného stavu,
stanovení cílů a cest k jejich dosažení, včetně stanovení pravidel potřebné spolupráce dotčených
obcí. Je možné požádat o dotaci z fondů EU na zpracování komunitního plánu.
V současné době jsou dohotoveny následující dokumenty komunitního plánování města Znojmo,
které definují minimální síť sociálních služeb a akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, které
jsou k dispozici na webu města Znojmo.
Cílem obce je zejména posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života v obci a s ní spojené aktivizace místního potenciálu.
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4.4 Strategie rozvoje prioritní osy Kvalita života
4.4.1 Vzdělávání
Vzdělání patří mezi nejcennější statky nevyjádřitelné finanční hodnotou, které lze v lidském životě
nabýt. Obec je přímo zodpovědná za správu základní školy. V rámci tohoto cíle se bude obec snažit
o zvýšení vzdělání zvrácení trendu nižší vzdělanosti v regionu také s ohledem, že vzdělání tvoří
důležitou složku sociálních dovedností a je nástrojem sociální politiky.
Průběžné zkvalitňování předškolní výchovy na základě osvědčených nových poznatků (příklady dobré
praxe, výměna zkušeností atd.), přizpůsobování výuky potřebám a požadavkům obyvatel obce a
plnění požadavků státu na zkvalitňování a rozšiřování předškolní výchovy především nákupem
vhodného vybavení a didaktických pomůcek. Proces vzdělávání je negativně ovlivňován důsledky
nezdravého životního stylu dětí a mládeže a neplněním výchovné role značné části rodin. Na úrovni
obce je třeba iniciovat vznik programů pro méně aktivní a méně nadané děti se snahou o zapojení
do mimoškolní činnosti pořádané ZŠ a dalšími organizátory volnočasových aktivit.
Obec bude usilovat o využití alokovaných prostředků na vzdělávání v rámci plánovacího období
2014 – 2020. Tyto prostředky jsou určeny na zkvalitnění vzdělávacích programů a souvisejících
aktivit. Vzhledem k obtížnosti získání prostředků bude obec své příspěvkové organizace metodicky
vést procesem získání a udržení dotačních prostředků. Jejím hlavním cílem bude zejména naplnění
rejstříkové kapacity ve školských zařízeních.

4.4.2 Volný čas
Trávení volného času smysluplnou aktivitou je základní složkou sociálního začleňování do komunity.
Mít možnost sdílení společenského života, vzdělávacích akcí nebo sportovních akcí posiluje ducha
obce a sounáležitosti k němu.
Jedná se o rozvoj veškerých činností umožňujících obyvatelům obce aktivní trávení volného času bez
ohledu na to kdo je organizátorem předmětné činnosti. Obec tuto oblast rozvoje ovlivňuje
prostřednictvím svých organizací, respektive podporou ostatních organizátorů volnočasových aktivit
prostřednictvím grantového systému umožňující financovat náklady související s organizací
volnočasových aktivit. Součástí podpory je i rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit a
příprava vhodných prostor, tj. dětská hřiště, kulturní zařízení apod.
Součástí sociálního života v obci je také spolkový život spočívající v aktivitě občanů směrem k lepšímu
životu v obci. Cílem je zvýšit chuť místních občanů se aktivně podílet na životě v obci a společnou
prací jej zvelebovat, ozvláštňovat nebo pomoci jiným.
Obec bude maximálně podporovat smysluplné a společensky přínosné trávení volného času pro
všechny občany v regionu. Součástí trávení volného času je také podpora vzniku klidových zón pro
odpočinek.

4.4.3 Kultura
Kulturní život tvoří klíčovou složku položky kvality života. Na centrální úrovni je podpora kultury
reprezentována Ministerstvem kultury a jeho granty. V této oblasti však hlavní slovo patří obci a jeho
schopnosti zorganizovat kulturní akce na svém území.
Klíčová východiska pro obec spočívají v jeho velikosti, tj. pro přilákání lidí zvenčí musí být akce
jedinečné minimálně v rámci širšího regionu ideálně celostátně. Další snahou v rámci kulturních akcí
musí být schopnost přitáhnout lidi do centra dění.
Financování kulturních akcí patří k náročnějším úkolům, a protože na centrální úrovni není mnoho
dotačních příležitostí, je nutné využívat dobrovolníky. Využití aktivních občanů tak vede k přímé
úspoře financí, zvýšení sounáležitosti s obcí, ale také ke zdůraznění osobitosti obce. Klíčovým
závěrem je, že kulturní politika bude tvořena především na úrovni obce, kde je nutná široká
spolupráce se všemi zainteresovanými osobami, spolky a organizacemi.
Součástí kultury je i společenský život. Cílem je podpora všech aktivit vedoucí ke stmelení a vytvoření
sounáležitosti s obcí. Klíčovým cílem je vytváření tradic spočívající v angažovanosti nebo aktivitě
obyvatel obce, což vede k silnějšímu pocitu zodpovědnosti za správu věcí veřejných, ale také zároveň
vytváření atraktivních akcí pro návštěvníky obce. Hlavním posláním kultury je komunitně vedený
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místní rozvoj, neboť kultura a zachovávání kulturního dědictví tak stmelují sepětí obce a jejich
občanů.

4.4.4 Sport
Obec disponuje sportovním vybavením určeným pro rekreační sport, ale chybí zařízení pro moderní
sporty. Vybudování a udržování sportovišť je také finančně náročná záležitost a proto obec bude
podporovat aktivity sportovních klubů v rámci svých možností.

4.4.5 Publicita a propagace
Hlavním cílem této oblasti je propagace kulturních akcí a jejich publicita prostřednictvím možností
obce a jeho kulturního odboru. Součástí propagace a publicity je i podpora udržování a prohlubování
tradic souvisejících s regionem.

4.4.6 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je soustředěna na centrální úrovni na následující oblasti:






Ochrana ovzduší
Voda
Odpadové hospodářství
Příroda a krajina
Financování ochrany životního prostředí

V rámci ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 zpracovalo Národní program
snižování emisí ČR, který byl schválen dne 11. června 2007 usnesením vlády České republiky č. 630.
Cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž životního prostředí látkami poškozujícími
ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí
a pro snižování. V souvislosti s těmito cíli je kladen důraz na podporu nových environmentálně
šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor.
Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí je ústředním vodoprávním úřadem zejména v
následujících oblastech:




ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
ochrana před povodněmi,
plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně programů opatření

Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví
hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel
při nakládání s odpady. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR byly schváleny 25.
srpna 2010 vládou a budou sloužit jako podklad pro přípravu nové legislativy odpadového
hospodářství v ČR.
V rámci ochrany přírody a krajiny rozlišujeme podle stávající legislativy, především zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecnou ochranu územní a druhů a
zvláštní ochranu územní a druhů. Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny,
rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné
využívání přírodních zdrojů.
Péče o okolí obce patří primárně do její gesce, zájmem je, aby nádherný ráz místní přírody zůstal
zachován. Do péče o okolí obce patří především podpora ekologických aktivit, turistických spolků a
ochránců přírody. Do péče o okolí je také nutné zahrnout péči o vodní zdroje s ohledem na dodávku
kvalitní pitné vody a rozšíření protipovodňových opatření.
V rámci péče o životní prostředí patří i péče o odpadové hospodářství, prevence jejich vzniku, třídění
odpadu a obecně materiálové toky, aby i obec přispěla svým dílem k zlepšování čistoty životního
prostředí. V rámci kvality ovzduší bude obec podporovat zejména ekologické vytápění. Celkovým
cílem je zlepšení kvality prostředí v obci, kde bude kladen důraz na zachování a revitalizaci zelených
ploch, parků a lesů v péči obce.
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5 Pasport projektů
5.1 Výzva občanům
Pokud Vás při pročtení tohoto materiálu napadl jiný projekt nebo máte pocit, že
jsme něco vynechali, prosím, neváhejte nás kontaktovat mailem a to následně:




Adresa: obectasovice@tasovice.cz
Předmět: Strategický plán města – doplnění projektu
Text: Vždy uveďte název projektu a popis, čeho by se měl projekt týkat.

Vaše názory a připomínky jsou pro nás cenné a děkujeme za ně.

5.2 Základní informace
Zásobník projektů vznikl díky podnětům zastupitelů získaných v rámci analytických osobních
schůzek. Každý projekt je opatřen svým pasportem, tj. údaji k jeho plnění a identifikaci.
Předpokládaná cena je vždy uvedena bez DPH, protože nelze predikovat, jaká výše sazby DPH bude
v daném roce uplatňována. Je nutné zdůraznit, že jde o cenu přibližnou a jedná se o kvalifikovaný
odhad. Samotný rozsah projektu a jeho cenu se může výrazně lišit od odhadu.
Do zásobníku projektů se vkládají navrhované projekty a politické vedení obce podle svých priorit
zvolí vhodnou kombinaci v rámci svého plánu priorit. Proto je akční plán navržen jako variabilní a
proměnná entita, kterou je také možné doplňovat podle aktuální nabídky dotačních titulů.
Cílem není realizovat veškeré projekty, které jsou uvedené v seznamu, ale je to zásobník projektů
pro politickou reprezentaci, aby si mohla vybírat, které projekty uskuteční v závislosti na dotačních
titulech, vlastních prioritách, finančních možnostech a reálné situaci.
Opatření jsou souborem činností, která je vhodné vykonávat průběžně usilovat o jejich plnění. Tato
opatření popisují, co je nutné vykonat v průběhu plánovacího období strategického plánu.

5.3 Zásobník opatření
Tabulka 3 Pasport opatření Podpora rodiny
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Podpora rodiny
Opatření se zaměřuje na podporu rodinného života především
vytvářením podmínek pro vznik a fungování rodin, protože rodina
v tradičním smyslu je základem společnosti.
Dalšími opatřeními budou změny územního plánu tak, aby vzniklo
více parcel pro výstavbu rodinných domů a prostor pro
volnočasové aktivity jako jsou výstavba hřišť nebo sportovišť.
Zlepšení demografického trendu a vytvoření prostředí přátelského
tradiční rodině.
Zvrácení trendu stárnutí populace.
Politická reprezentace, příspěvkové organizace
Průběžně
Existence vhodných prostor pro volnočasové aktivity, dostatečné
kapacity školek a vhodné prostory pro hlídání dětí.
Podle volby aktivity buď ze zdrojů obce, nebo spolufinancování
zúčastněných osob.
Průběžně
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Tabulka 4 Pasport opatření Podpora cestovního ruchu
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Podpora cestovního ruchu
Společná kooperace mezi soukromými společnostmi a obcí na
rozvoji cestovního ruchu, podpora činnosti informačních center,
aktivnější propagace místních zvláštností a kuriozit. Dále také
zvýšení podpory akcí s tradiční vysokou návštěvností.
Stabilizace na trhu práce a zvýšení diverzifikace pracovních
příležitostí.
Zvýšení návštěvnosti v obci.
Politická reprezentace
Průběžně
Koncepce podpory cestovního ruchu
V rámci režijních nákladů.
Průběžně
Cestovní ruch a s ním spojené služby jsou zdrojem příjmů pro
obec, ale také pro místní podnikatele a je významným
stabilizačním faktorem na trhu práce.

Tabulka 5 Pasport opatření Využití dotačních titulů
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Využití dotačních titulů
Dotační tituly a dotační politika EU, státu, kraje nebo popřípadě
jiných subjektů bude systematicky sledována, a pokud bude
možnost využít dotace pro podporu cílů obce, navrhnout jejich
využití.
Dotace na projekty budou vybírány a následně získávány ve shodě
se strategickými záměry obce.
Využití externího a vícezdrojového financování
Využití externího financování pro podporu strategických záměrů a
úspora vlastních prostředků
Starosta
Průběžně
Vyhlášení příslušných výzev
V rámci režijních nákladů
Průběžně
Na příslušných stránkách bude k nalezení patřičná výzva.
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Tabulka 6 Pasport opatření Grantová politika
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Grantová politika
Koncepce příspěvkové politiky pro spolky a sdružení v obci,
zpracování jasných pravidel pro dotační politiku obce.
Vyšší transparentnost při práci s obecními prostředky
Nastavení pravidel pro grantovou politiku
Politická reprezentace
Průběžně
Finance určené na grantovou politiku
Výši grantového fondu z rozpočtových prostředků obce určí
politická reprezentace.
2015 – 2018
Spolky mohou využívat také jiných zdrojů než obecních financí a
obec bude podporovat i spolky nebo sdružení, které jsou schopny
získat vícezdrojové financování.

Tabulka 7 Pasport opatření Aktivní komunikace s veřejností
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Aktivní komunikace s veřejností
Pomocí vhodných nástrojů (dotazníky, šetření atd.) více zapojit
občany do života obce včetně možnosti realizace referend pro
důležité rozvojové otázky.
Vyšší transparentnost veřejné správy
Aktivnější zapojení občanů do veřejného života
Politická reprezentace
Průběžně

Režijní náklady
2015 – 2018

5.4 Zásobník projektů
Jako projekt není brána běžná údržba majetku, jako jsou například běžné opravy. Tyto činnosti sice
potřebují finanční prostředky, ale je jasné, že se obec jimi musí zabývat, a proto nebudou uváděny
v zásobníku.
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Tabulka 8 Pasport projektu Dětské hřiště
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Dětské hřiště
Vybudování dětských hřišť v příhodných lokalitách.
Podpora přátelského prostředí k rodině.
Existence hřiště
Politická reprezentace
30 let
Vhodný prostor k umístění
250 000 Kč / hřiště
2015 – 2025

Tabulka 9 Pasport projektu Dům s pečovatelskou službou
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Dům s pečovatelskou službou nebo vhodné sociální byty
Výstavba nového domu pro seniory či vhodné bydlení. Při
budování tohoto domu nebo bytů je vhodné zvážit, zda
nepřesunout do těchto prostor i sídlo Obecního úřadu.
Podpora sociální péče.
Využití domu minimálně na 90%
Politická reprezentace
50 let
Vhodný dotační titul a zpracovaná studie na dům s pečovatelskou
službou
45 000 000
2015 – 2020

Tabulka 10 Pasport projektu Víceúčelové sportovní hřiště
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Víceúčelové sportovní hřiště
Vybudování víceúčelové sportovní hřiště ve dvou etapách:

E1 – vybudování umělé trávy, osvětlení a oplocení

E2 – nové tribuny, parkoviště a kabiny pro hráče
Podpora sportovního vyžití obyvatel obce
Vysoká návštěvnost a využití sportoviště
Politická reprezentace
30 let
Podání žádosti o dotaci pro E1
Vyhledání vhodného dotačního titulu pro E2
20 000 000 Kč
2015 – 2020
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Tabulka 11 Pasport projektu Víceúčelové sportovní hřiště
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Rekonstrukce školního hřiště s rozšířením
Nová travnatá plocha hřiště, atletická dráha a skate park.
Podpora sportovního vyžití dětí.
Vysoká návštěvnost a využití sportoviště
Politická reprezentace
30 let
Je hotová projektová studie
15 000 000 Kč
2015 – 2020

Tabulka 12 Pasport projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Posílení bezpečnosti v obci
Zlepšení ochrany zdraví a majetku
Politická reprezentace, místně příslušné hasičské spolky
30 let
Podání žádosti o dotaci
2 500 000 Kč
2015 – 2020

Tabulka 13 Pasport projektu Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
Rozšíření kapacity elektroinstalace.
Zlepšení energetického hospodaření a bezpečnosti
Provedení rekonstrukce
Politická reprezentace, ZŠ
30 let
1 500 000 Kč
2015 – 2016
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Tabulka 14 Pasport projektu Rekonstrukce přísálí
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Rekonstrukce přísálí
Zateplení a stavební úpravy přísálí kulturního domu včetně nového
vytápění.
Získání lepších prostor pro kulturní vyžití občanů
Využívání kapacity sálu
Politická reprezentace
50 let
Je připravený projekt a bude zpracována studie energetické
náročnosti.
3 000 000
2015 – 2017

Tabulka 15 Pasport projektu Tašky na tříděný odpad
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Tašky na tříděný odpad
Pořízení tašek na tříděný odpad do domácnosti.
Posílení udržitelného rozvoje, podpora šetrného
s životním prostředím.
Zvýšení objemu tříděného odpadu.

zacházení

Politická reprezentace
5 let
150 000
2015 – 2020

Tabulka 16 Pasport projektu Vinařská ulička
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Vinařská ulička
Vybudování přístupové cesty k vinařské uličce.
Podpora cestovního ruchu spojeného s obcí.
Zvýšení návštěvnosti v obci.
Politická reprezentace
30 let
Projektová studie
2 000 000 Kč
2015 – 2025
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Tabulka 17 Pasport projektu Rekonstrukce osvětlení v obci
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Rekonstrukce osvětlení v obci
Rekonstrukce osvětlení v obci, doplnění veřejného osvětlení do
uličky Horáček a ulice Pod pískovnou. Veřejné osvětlení bude
převedeno na LED svítidla.
Energetické úspory.
Úspora prostředků z režijních nákladů obce.
Politická reprezentace
30 let
Audit úspor
Podle projektu úspor
2015 – 2025

Tabulka 18 Pasport projektu Rekonstrukce místního rozhlasu
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Rekonstrukce místního rozhlasu
Rekonstrukce a modernizace místního rozhlasu.
Posílení základního informačního kanálu.
Vyšší informovanost občanů.
Politická reprezentace
20 let
400 000 Kč
2015 – 2018

Tabulka 19 Pasport projektu Krizové řízení
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Krizové řízení
Zasílání SMS pro krizové řízení.
Získání dalšího informačního kanálu.
Zlepšení krizového řízení
Starosta
5 let
200 000 Kč
2015 – 2018
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Tabulka 20 Pasport projektu Revitalizace Farské zahrady
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Revitalizace Farské zahrady
Revitalizace Farské zahrady a obnova památných míst spojených
s významnými postavami obce.
Zvýšení cestovního ruchu.
Zvýšení návštěvnosti.
Politická reprezentace
10 let
Architektonické řešení
proveditelnosti
3 000 000 Kč
2015 – 2025

areálu

Farská

zahrada

a

studie

Tabulka 21 Pasport projektu Dobudování kanalizace
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Dobudování kanalizace
Dobudování kanalizace v části obce „za mostem“.
Zlepšení životních podmínek obyvatel obce.
Vybudování kanalizace.
Politická reprezentace
50 let
Projektová studie proveditelnosti, vhodný dotační titul.
Podle projektu
2015 – 2030

Tabulka 22 Pasport projektu Studie lesoparku
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Studie lesoparku
Vytvoření studie, co s areálem vytěžené pískovny.
Zlepšení životního prostředí.
Realizace studie
Politická reprezentace
50 let
Vhodný dotační titul.
300 000 Kč
2015 – 2020
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Tabulka 23 Pasport projektu Studie cyklostezky
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Studie cyklostezky
Vytvoření studie cyklostezky Tasovice – Dyje – Dobšice – Znojmo
ve spolupráci s dotčenými obcemi.
Nalezení vhodného a efektivního napojení
Realizace studie
Politická reprezentace
25 let
Vhodný dotační titul.
200 000 Kč
2015 – 2020

Tabulka 24 Pasport projektu Studie skanzenu zemědělství
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Studie skanzenu zemědělství
Studie skanzenu zemědělství, chovu domácích zvířat na
pastvinách a tradičních řemesel, pro agroturistiku a výuku žáků
škol znojemského okresu. V rekultivované pískovně nebo na
Kravím kopci.
Návrat k tradicím, posílení cestovního ruchu a vzdělávání.
Propagace tradičního zemědělství a rozvoj venkova
Politická reprezentace a občanské spolky
10 let
Vhodný titul pro rozvoj venkova
200 000 Kč
2015 – 2020

Tabulka 25 Pasport projektu Bytová zástavba
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Bytová zástavba
Nabídnutí lokality Vinohrad nad školou pro zástavbu rodinnými
domy a provedení zasíťovaní.
Podpora rodiny.
Zvýšení počtu rodinných domů
Politická reprezentace
50 let
Existence výzvy pro prodej parcel a stanovení ceny (předpokládá
se 615 Kč/m2)
Prodej parcel není spojen s finančními nároky
2015 – 2018
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Obec Tasovice
Strategický plán rozvoje obce

Tabulka 26 Pasport projektu Zlepšení hospodaření s odpady
Položka
Identifikace
Název
Popis

Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Zlepšení hospodaření s odpady
Zavedení sběru bioodpadu a kovů, vyšší využití svozového vozu.
Doplnění kontejnerů a kontejnerové kompostéry, dále bude
přidáno sběrné místo na kovový odpad.
Zlepšení životního prostředí v obci.
Zlepšení hospodaření s odpady, vyšší využití svozového vozu.
Politická reprezentace
10 let
Existence vhodných prostor a smluv pro svoz odpadu
1 500 000
2015 – 2018

Tabulka 27 Pasport projektu Koncepce rodinné politiky
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Koncepce rodinné politiky
Zpracování koncepce pro rodinnou politiku ve vztahu k obci.
Zvrácení negativního demografického trendu
Vytvoření smysluplné rodinné politiky
Politická reprezentace, ZŠ, MŠ a aktivní spolky
20 let
Režijní prostředky
2015 – 2020
-
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