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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.

Petr Vašina
Starosta obce
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Hrubá socioekonomická analýza
obce Tasovice

Tento oddíl definuje základní pojmy strategického řízení, popisuje území obce
Tasovice z pohledu historie a hrubé analýzy rozpočtu, k němuž jsou informace
čerpány z veřejně dostupných pramenů tak, aby uváděné hodnoty bylo možno
ověřit.
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 pojmy strategického plánování
2.1 Kritické faktory úspěchu
Kritické faktory úspěchu definují, co se musí podniknout a jaké podmínky musí být splněny, aby byla
strategie realistická a bylo možné ji uskutečnit. Kritické faktory úspěchu definují následující omezení:
•
•
•

Parametry obce – její finanční, organizační a legislativní možnosti
Parametry strategie – definuje, jaká musí strategie být
Přání veřejnosti – strategie musí respektovat přání občanské veřejnosti

Definice úspěchu určuje hlavní kritéria, podle kterých je rozpoznáno, zda
strategické záměry byly formulovány správně, realisticky a s ohledem na
předpokládaná rizika, která bylo možné predikovat při tvorbě strategie.
Podle nejjednodušší definice je úspěchem naplnění stanoveného cíle.
Nezanedbatelnou složkou každého naplňování strategie je i kvalita cílů, což
v sobě zahrnuje především vhodné nastavení cílů, které by měly být
ambiciózní, ale přitom splnitelné. Pod pojmem ambiciózní cíl je nutno
rozumět náročně stanovenou budoucnost obce a to tak, že cíl je možné
s vynaložením přiměřeného úsilí splnit.
Nikdy se nesmí stát, že samo úsilí převáží přínosy daného cíle. Např. nereálným cílem je modernizace
za každou cenu. Výsledný přínos takového cíle není relevantní k vynaloženému úsilí. Ekonomický
determinant je tak rozhodujícím faktorem při posuzování úspěchu. Cíl by měl zajistit další rozvoj
dané entity (obce) a měl by také být vymezen. Podmínkou úspěchu je vědět výchozí a následný
cílový stav. Z toho vyplývá, že definici úspěchu je vhodné rozšířit tak, že úspěch je důsledkem dobře
komunikované strategie a cílů. Nelze totiž posuzovat úspěšnost obce, není-li známa jeho strategie.

2.2 Strategické řízení
Strategické řízení obce zahrnuje plán akcí a kroků v dlouhodobém horizontu společně s cíli, kterých
chce dosáhnout v rámci své působnosti. Vzniká tak strategie rozvoje, která definuje základní směry,
vize a cíle. Odpovídá tak na otázky:
•
•
•

Jaké je poslání a vize organizace?
Co je nutné v následujících letech dosáhnout?
Jaké jsou možnosti a příležitosti, kterých můžeme využít?

Cílem strategie je identifikovat příležitosti, jak přispět k rozvoji obce a dosažení deklarovaných cílů.
V rámci strategie rozvoje jsou stanoveny vize, cíle, specifikovány projekty a opatření k naplnění cílů.
Současně vznikne rozpracování projektů a odhadovaná kvantifikace zdrojů nutných pro přípravu a
realizaci projektů v oblasti ekonomické, personální, odpovědnostní a samozřejmě časové.

2.3 Závislost vizí a cílů
Strategie rozvoje je vždy budování od základních definic, čeho chce obec dosáhnout až po dílčí
projekty a opatření pro jednotlivé části organizace zajišťující její plnění. Hierarchii vzájemných
návazností je pak dána následovně.
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Poslání

Vize

Prioritní
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Specifický
cíl

Projekty,
opatření

Obrázek 1 Závislost jednotlivých strategických prvků
Hierarchická závislost vizí a cílů slouží k vyjádření logické posloupnosti vzniku jednotlivých částí
strategie:
•
•
•
•
•

Poslání – definování toho, co obec plní za základní úkoly.
Vize tvoří základní rámec směřování strategie a od vize se odvíjí vše ostatní. Je to klíčová
idea, se kterou by měla být obec ztotožněna.
Prioritní osy jsou hlavní osy/směry, které obec bude sledovat a rozpracovávat. Prioritní osy
zastřešují jednotlivé specifické cíle.
Specifické cíle rozvíjí prioritní osy tím, že je upřesňují a doplňují.
Naplnění specifických cílů je realizováno projekty a opatřeními. Jeden projekt nebo opatření
přitom může přispívat k naplnění více specifických cílů.

Obec jako taková se nenachází ve vzduchoprázdnu, a proto v rámci strategie rozvoje obce obvykle
definují základní směry, které limitují orientaci takové strategie. Hlavní rozvojové směry obce
formulované ve strategii jsou nadále rozpracovány do jednotlivých rozvojových programů, které
budou sloužit obci k účinnému plánování a realizaci vytčených cílů.
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3 Analytická část
3.1 Historie obce
Historie obce charakterizuje danou oblast a dává kontext strategickému plánu jako koncepčnímu
dokumentu rozvoje.
Zdroj: http://www.tasovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=88
Historie obce Tasovice se zmiňuje o dávnověkém osídlení (od starší doby kamenné), o čem svědčí
archeologické nálezy notáře Palliardiho uložené v Moravském muzeu v Brně.
O původu názvu Tasovice existují pouze domněnky v souvislosti se znojemským rychtářem Tasso,
nebo odvozením od jména Tas (staršina, vladyka). První zmínka o Tasovicích byla nalezena v
dokumentu o Znojmě z roku 950. Píše se v ní, že znojemský purkrabí, velitel posádky znojemského
hradu a lenní pán Walter von Tasso získal v roce 996 jako dar za zásluhy polnosti, které pojmenoval
svým jménem Tasovice a Valtrovice. Podle pozdějšího zkoumání je však tato listina považována za
podvrh, proto není možné opírat se ani o údaje v ní zanesené. Předváleční občané Tasovic přesto
uvádějí tento rok 996 za rok založení obce Tasovice
Oficiální psaná historie obce začíná datem 12. července 1234, kdy po smrti Přemysla Otakara II.,
král Václav I. daruje části obce Tasovice, Hodonice a Výrovice Louckému klášteru. Loucký klášter
začal od té doby využívat svého práva a dosazoval své řeholníky na tasovický farní úřad. V roce 1363
se v listinách také poprvé objevuje jméno Petra z Tasovic. Jednalo se patrně o Petra Hechta z Rosic,
který užíval toho jména poté, co dostal lénem část Tasovic (4 lány a čtvrt dvora).
Rok 1584 byl památným rokem pro tasovické svobodné usedlíky. Od tohoto roku měli všichni
přiznané právo „dědičného postoupení na cizí osoby“ – tzn. odkázání svého majetku rodině. To však
neplatilo pro nevolníky.
Tasovice byly původně českou obcí. Svědčí o tom i žádost opata Louckého kláštera Šebestiana II.,
který ještě v roce 1599 žádal o zproštění funkce opata, jelikož „není mocen českého jazyka“. Přesto,
nebo právě proto, již o pár let později byla na příkaz Anny Tasovické, která působila v letech
1598 – 1613 jako abatyše na Starém Brně, původní česká obecní zřízení přeložena do němčiny.
Tasovice byly po několik staletí majetkem církve, šlechty a vídeňských bankéřů. Tato skutečnost také
podporovala postupné poněmčování Tasovic. Na konci 19. století žily Tasovice čilým společenským
životem. Byly v této době již plně poněmčené, česká menšina zcela zanikla. Obec měla téměř dnešní
podobu.
Již před 1. světovou válkou začaly zejména v pohraničních oblastech sílit obavy německého
obyvatelstva ze vzniku samostatného českého státu. Německy mluvící občané se začali nazývat
sudetskými Němci a jejich poslanci se snažili o vytvoření samostatných provincií tvořených oblastmi
s převahou německých obyvatel. Později se snažili o připojení k nové Rakouské republice. Po vzniku
ČSR 28. 10. 1918 se obec Tasovice stala součástí nově vzniklého státu.
Dne 8 a 9. října 1938 vstoupilo do jihomoravského pohraničí německé vojsko. Obec v té době byla
ryze německá. Pro většinu Jižní Moravy však tyto změny znamenaly úplnou výměnu obyvatelstva.
Tasovice a Hodonice byly za války pod jednou obecní správou s názvem Kirschfeld (třešňové pole).
7. května 1945 došlo bez boje k osvobození Tasovic. Německé obyvatelstvo se chovalo klidně a
pasivně v naději, že život pro ně bude pokračovat v míru v osvobozené republice, tak jak před válkou.
V souvislosti s novým poválečným uspořádáním došlo však k zabavení majetku a národního občanství
německých obyvatel. V polovině června 1945 přicházejí do Tasovic první osídlenci z Moravského
Slovácka. Soužití českých a německých obyvatel pod jednou střechou probíhalo většinou bez
problémů. Začátkem srpna 1945 byl vydán příkaz pro německé obyvatelstvo k opuštění svých domů
a k přesunu do sousedního Rakouska. V obci zůstali z předválečných obyvatel pouze ti, kteří se
přihlásili k české národnosti.
Podzim 1945 se stal počátkem nového života v obci Tasovice. Obec je osídlovaná občany hlavně z
moravského Slovácka, dále volyňskými Čechy ze SSSR a reemigranty z Rumunska. Již červenci 1945
vznikl Sbor dobrovolných hasičů Tasovice, v záři 1945 zahájila provoz základní škola, v lednu 1946
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vznikla vinařská besídka – předchůdce Českého zahrádkářského svazu, v červenci 1946 vznikl TJ
Sokol Tasovice, v lednu 1947 zahájila provoz Mateřská školka, v březnu 1950 je založeno JZD. Od
60. let se postupně rozvíjí bytová výstavba formou rodinných domů.
Zvláštní kapitolou v historii obce je pěstování a výroba vína. Tato činnost má v Tasovicích hluboké
kořeny. Pováleční dosídlenci však měli jen minimální zkušenosti s touto činností. V roce 1945 bylo v
obci 68 ha vinic, které však byly přestárlé a postupně přešly pod JZD a byly obnovovány. Na přelomu
60. a 70. let došlo k největšímu rozvoji vinařských tratí. Místní vinaři dostávali ocenění za svá vína
na nejrůznějších výstavách a přehlídkách vín. Věhlas široko daleko má také Tasovická výstava vín,
kterou pořádají místní zahrádkáři.
Neoddělitelnou součástí života v Tasovicích je také kulturní a sportovní činnost. TJ Sokol Tasovice
hned po válce zakládá fotbalový oddíl, tradici v Tasovicích mají ostatky s tradičním válením dýní a
pochováváním basy, v listopadu na Martina se konají tradiční Martinské krojované hody, Tasovice
jsou také proslaveny již zmiňovanou tradiční Tasovickou výstavou vín.
Kulturní společenské dominanty obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým objektem fary
v centru obce, kostel K. M. Hofbauera na náměstí, zde se také nachází budova Obecního úřadu,
Tasovický splav, budova Základní školy Tasovice, Vinárna u Petra z Tasovic.

3.2 Analýza rozpočtu obce
Jedním z hlavních analytických parametrů obce je její rozpočet, tj. kolik a jak může obec investovat
ze svých prostředků do rozvoje obce. Také je stanovena míra investic a jejich návaznost na dotační
politiku.

3.2.1 Bilance rozpočtu
Bilance rozpočtu je rozdíl mezi příjmy a výdaji v časovém rámci. Je nutné poznamenat, že samotná
bilance nic neříká o účelnosti výdajů, či financování. Následující tabulka uvádí veškeré příjmy včetně
dotací.
Rozčlenění dat je vedeno v následujících položkách:
•

•

Výdaje
o

o
Příjmy
o
o
o
o

Veřejná správa:
▪
Regionální a místní správa § 617
▪
Ostatní finanční operace § 639
▪
Zastupitelské orgány § 611
▪
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací § 631
Investice – ostatní položky
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/
Tabulka 1 Bilance rozpočtu obce
Rok

Příjem

Výdej

Bilance

2000

17 741 600 Kč

11 948 610 Kč

5 792 990 Kč

2001

11 950 850 Kč

9 509 560 Kč

2 441 290 Kč

2002

15 755 600 Kč

14 670 490 Kč

1 085 110 Kč

2003

23 521 270 Kč

21 031 210 Kč

2 490 060 Kč

2004

25 216 650 Kč

23 738 810 Kč

1 477 840 Kč

2005

15 297 460 Kč

14 224 990 Kč

1 072 470 Kč
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2006

17 483 630 Kč

31 255 540 Kč

- 13 771 910 Kč

2007

21 746 160 Kč

24 715 270 Kč

- 2 969 110 Kč

2008

32 807 250 Kč

30 602 750 Kč

2 204 500 Kč

2009

18 480 890 Kč

24 388 390 Kč

- 5 907 500 Kč

2010

14 639 490 Kč

13 362 570 Kč

1 276 920 Kč

2011

31 366 430 Kč

30 683 490 Kč

682 940 Kč

2012

15 451 230 Kč

14 203 590 Kč

1 247 640 Kč

2013

18 515 301 Kč

16 776 155 Kč

1 739 146 Kč

2014

23 554 866 Kč

23 861 780 Kč

-306 913 Kč

2015

30 322 672 Kč

21 754 250 Kč

8 568 421 Kč

2016

23 809 803 Kč

21 055 371 Kč

2 754 432 Kč

2017

26 591 751 Kč

16 834 440 Kč

9 757 310 Kč

2018

41 826 839 Kč

21 644 682 Kč

20 182 156 Kč

2019

38 804 258 Kč

48 372 993 Kč

-9 568 734 Kč

2020

34 483 834 Kč

43 776 567 Kč

-9 292 732 Kč

2021

41 295 421 Kč

35 996 516 Kč

5 298 904 Kč

V grafickém vyjádření pak bilance vypadá následně.

Bilance
10000 000 Kč

5000 000 Kč

- Kč
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-5000 000 Kč

-10000 000 Kč

-15000 000 Kč

Graf 1 Bilance rozpočtu
Rozpočet se dlouhodobě pohybuje v černých číslech, výsledky a přebytky za poslední léta táhnou
trend bilance rozpočtu směrem vzhůru. Je zřejmé, že trend bilance rozpočtu je příznivý a spíše
predikuje směr ke kladným hodnotám po odečtení extrému.

3.2.2 Rozložení příjmů
Klíčové pro poznání zdrojů rozpočtu je jejich rozložení podle zdrojů od roku 2000 – 2021, které
ukazuje, jak je jejich struktura.
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Rozložení příjmů

Dotace 31,73%

Daňové 50,91%
Kapitálové 9,92%
Nedaňové
7,44%

Graf 2 Struktura rozložení příjmů
Z grafu je zřetelné, že klíčovou složkou jsou daňové příjmy, ale podíl dotací také není zanedbatelný.

3.2.3 Vývoj příjmů obce
Další ukazatelem pro orientaci ve financování záměrů je vývoj příjmů. Aby bylo možno porovnat
příjmy obce v čase, je nutné pro srovnání odečíst inflaci, která je podle ČSÚ následující:
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
Tabulka 2 Příjmy obce

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Inflace dle ČNB

Hodnota peněz

3,90%

100,00%

4,70%

95,30%

1,80%

93,58%

0,10%

93,49%

2,80%

90,87%

1,90%

89,15%

2,50%

86,92%

2,80%

84,48%

6,30%

79,16%

1,00%

78,37%

1,50%

77,19%

1,90%

75,73%

3,30%

73,23%

1,40%

72,20%

Příjem
17 741 600 Kč
11 389 160 Kč
14 744 815 Kč
21 990 274 Kč
22 915 194 Kč
13 637 177 Kč
15 196 423 Kč
18 372 092 Kč
25 970 807 Kč
14 483 506 Kč
11 300 899 Kč
23 753 146 Kč
11 314 766 Kč
13 368 732 Kč

Za referenční bod je tedy vzat rok 2000 jako 100%. V grafickém vyjádření pak příjmy vypadají
následně:
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Příjmy bez inflace
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Graf 3 Příjmy bez inflace
Přestože se v absolutních číslech příjmy zvyšují, míra inflace naopak příjmy snižuje. Nicméně podle
grafického vyjádření se dá říci, že příjmy obce jsou dlouhodobě stabilní a oscilují kolem konstantní
hodnoty.

3.2.4 Výše dotací v rozpočtu obce
Dotace jsou klíčovým investičním faktorem. Proto je nutné vědět, jak se pohybuje jejich výše
s ohledem na časový vývoj. Vlastní výše dotace je uvedena po odečtu inflace v cenách roku 2000.
Tabulka 3 Výše dotací v časové řadě
Rok

Dotace

2000

1 737 710 Kč

2001

1 691 003 Kč

2002

3 381 932 Kč

2003

11 925 620 Kč

2004

13 691 284 Kč

2005

2 513 214 Kč

2006

3 880 889 Kč

2007

1 869 731 Kč

2008

10 168 681 Kč

2009

4 311 606 Kč

2010

1 984 419 Kč

2011

14 463 193 Kč

2012

2 326 577 Kč

2013

856 277 Kč

2014

2 846 201 Kč

2015

7 483 101 Kč

2016

450 000 Kč

2017

897 027 Kč
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2018

1 767 834 Kč

2019

3 027 438 Kč

2020

2 558 328 Kč

2021

2 885 132 Kč

Graf 4 Výše dotací v čase bez inflace
Je vidět, že dotace se v absolutních číslech zvyšují díky dobré práci vedení obce, ale díky inflaci
zůstávají v podstatě na téže výši po celou časovou řadu. Oscilace jsou dány cyklem vypsaná
výzva -> žádost -> realizace -> proplacení, který je dán charakterem dotačních programů v naší
zemi.
Rozvoj dotací a zvyšující se schopnost získávat dotace je také vidět v níže uvedených kapitolách.

3.2.5 Výdaje bez inflace
Nezanedbatelnou složkou financování obce jsou také její výdaje, které tvoří protiklad k příjmům
obce. Výdaje jsou zkoumány v cenách roku 2000, tedy bez vlivu inflace, aby údaje byly porovnatelné
mezi sebou.
Tabulka 4 Výdaje bez vlivu inflace
Rok
2000

Výdaje

Investice

Veřejná správa

11 948 610 Kč

4 311 030 Kč

7 637 580 Kč

2001

9 062 611 Kč

6 023 722 Kč

3 038 888 Kč

2002

13 729 319 Kč

10 567 910 Kč

3 161 409 Kč

2003

19 662 292 Kč

15 895 922 Kč

3 766 370 Kč

2004

21 572 232 Kč

18 651 220 Kč

2 921 012 Kč

2005

12 681 106 Kč

10 027 673 Kč

2 653 433 Kč

2006

27 166 693 Kč

23 937 376 Kč

3 229 317 Kč
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2007

20 880 524 Kč

18 004 011 Kč

2 876 513 Kč

2008

24 225 686 Kč

20 289 231 Kč

3 936 455 Kč

2009

19 113 224 Kč

15 361 024 Kč

3 752 199 Kč

2010

10 315 185 Kč

7 945 033 Kč

2 370 153 Kč

2011

23 235 970 Kč

20 691 663 Kč

2 544 307 Kč

2012

10 401 133 Kč

7 856 509 Kč

2 544 624 Kč

2013

12 113 004 Kč

9 359 493 Kč

2 753 511 Kč

V grafickém vyjádření pak vypadají výdaje následně:

Graf 5 Výdaje bez inflace
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Výdaje mají velice mírně rostoucí trend a proto nutné zkoumat, zda jde o investice nebo o režijní
náklady. Investice bez inflace jsou proto uvedeny níže.

Graf 6 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.
Aby byl trend zřetelný, pak je nutné zkoumat podíl investic na výdajích.

Graf 7 Podíl investic na výdajích
Obec má velmi dobře strukturované výdaje, neboť podíl investic na výdajích má rostoucí trend, ale
vzhledem k velikosti podílu se dá očekávat, že trend dál výrazně růst nebude.
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Z hlediska výdajové stránky je nutné zkoumat jejich výši s ohledem na veřejnou správu, která je
povinným výdajem.

Graf 8 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.

3.2.6 Závěr
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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3.3 Strategické dokumenty vyšších celků a jejich návaznost
Tato kapitola obsahuje definice vzájemných závislostí okolních subjektů a možnosti využití pro účely
strategie rozvoje obce Tasovice. Pro zpracování kapitoly slouží veřejné zdroje níže zmíněných
subjektů. Níže uvedené kapitoly obsahují citace veřejných dokumentů a hodnotí jejich dopady do
strategie rozvoje obce Tasovice.

3.3.1 Evropská Unie
Česká republika je od 1. 1. 2005 členem Evropské unie. Již v
rámci přístupových jednání docházelo k významným procesům
změny legislativního rámce i operativního fungování státní
správy, včetně změn v prioritách ale i pravomocích a
povinnostech územně správních celků. Před vstupem do EU
došlo mimo jiné k reformě správního uspořádání země a ke
změně pravidel rozpočtového přerozdělování.
Samotný vstup země do EU přinesl s sebou mimo jiné jeden
významný fenomén – k čerpání byly zpřístupněny rozvojové a
podpůrné fondy EU. Čerpání prostředků je realizováno a
kontrolováno na projektové bázi s povinnou mírou
spolufinancování. Struktura projektů s sebou nese potřebu posilování projektového řízení, vytváření
datových vazeb a kontrolu plánů a čerpání zdrojů v diametrálně odlišné struktuře, než kterou
představovala např. dosavadní praxe sestavování a čerpání rozpočtových zdrojů.

Členství v EU je obecně podmíněno plněním a kontrolou celé řady operativních i strategických
požadavků, aktivní vystupování v rámci EU sebou nese i podíl na tvorbě a následné implementaci
nových strategických záměrů.
3.3.1.1
Strategie udržitelného rozvoje EU
Evropská komise zveřejnila dne 24. 7. 2009 svoje sdělení KOM (2009) 400 o Začleňování
udržitelného rozvoje do politik EU. Udržitelný rozvoj je stanoven ve Smlouvě jako zastřešující
dlouhodobý cíl EU. Strategie udržitelného rozvoje EU tak, jak byla revidována v roce 2006, je rámcem
pro dlouhodobou vizi udržitelnosti, ve kterém jdou ruku v ruce ekonomický růst, sociální koheze a
ochrana životního prostředí a jsou společně podporovány.
Zdroj.: http://www.spcr.cz/cz/eu/com_2009_400_cz.pdf
Strategie udržitelného rozvoje představuje scénář pro komplexní hospodářskou, sociální a
ekologickou (environmentální) obnovu Evropské unie. Orientuje se zejména na:
1. Ekonomický záměr – vytvořit vysoce konkurenceschopnou ekonomiku
2. Sociální dimenze – zejména dosáhnout plné zaměstnanosti a zdokonalit sociální soudržnost
3. Ekologická dimenze – uskutečňovat udržitelný rozvoj.
Evropská strategie udržitelného rozvoje je kontrolována podle přibližně 120 ukazatelů, většina z nich
s daty již od roku 1990. Ukazatele geograficky pokrývají Evropu jako celek stejně tak jako jednotlivé
členské státy EU, kandidátské země a členské země Evropského hospodářského prostoru (EEA –
European Economic Area).
Tyto ukazatele byly vyvinuty ve spolupráci s národními experty v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
Odrážejí různorodé zájmy a priority, přijaté v Gothenburgu (změna klimatu, veřejné zdraví, řízení
přírodních zdrojů, doprava, stárnutí populace, sociální izolace a chudoba) a následně v Barceloně v
roce 2002 (globální partnerství pro trvale udržitelný rozvoj), stejně jako závazky přijaté EU během
summitu o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu v témže roce (produkční a spotřební vzorce,
kvalitní řízení).
Obsahuje proto ucelený a vzájemně se podporující soubor opatření, která byla formulována tak, aby
se zvýšila výkonnost Unie, aniž by byla ohrožena sociální soudržnost a aniž by bylo znehodnoceno
životní prostředí. Tato opatření mají vytvořit podmínky pro plné využití potenciálu Unie, pro
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nepřerušovaný růst, který nebude ohrožován inflací. Mají zlepšit konkurenceschopnost a umožnit
firmám, aby vytvářely nová pracovní místa a aby byly tvůrci bohatství společnosti. Mají zajistit
sociálně soudržnou společnost a zajistit, aby se investice do životního prostředí a udržitelný rozvoj
vzájemně posilovaly.
Tabulka 5 Vliv strategií EU na strategii obce Tasovice
Téma
Využití dotací

Projektový
management
Sociální politika
Nové výzvy

Popis
Díky důrazu na udržitelný rozvoj v rámci dotačních titulů a rozvojových
programů EU je určeno vyšší množství prostředků na definici rámce
udržitelného rozvoje.
Aby bylo možné využívat dotačních titulů, je nutné dbát na sledování vypsaných
výzev a jejich možného využití pro potřeby obce.
EU klade důraz na zvýšení kvality života a projekty směřující k podpoře a
zlepšování života budou finančně podporovány ze zdrojů evropských fondů.
V současné době (počátek roku 2015) je k dispozici nové programovací období
se svými výzvami. Tyto výzvy pak mají zásadní vliv na financování jednotlivých
projektů
Zdroj: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

3.3.2 Česká republika
Česká republika ovlivňuje jako suverénní stát existenci,
bezpečnost a integritu svého území. Má vliv na základní chod
obce pouze svou pouhou existencí. Strategický rámec
udržitelného rozvoje schválený usnesením vlády číslo 37 ze
dne 11. ledna 2010 tak definuje základní prostor pro
zpracování strategií v národním rámci a doporučuje
hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí,
aby při koncepční činnosti jimi řízených úřadů ze
Strategického rámce vycházeli.
Zdroj.: http://www.mpo.cz/dokument71639.html
Strategie udržitelného rozvoje se navzájem doplňuje
s obnovenou Lisabonskou strategií, která zásadním způsobem
přispívá k zastřešujícímu cíli udržitelného rozvoje tím, že se
soustředí především na činnosti a opatření zaměřené na
zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a
podporu vytváření pracovních míst. K realizaci kroků, které přispějí k naplňování obnovené
Lisabonské strategie, byly zpracovány na úrovni členských států, tedy i ČR, národní lisabonské
programy – tzv. národní programy reforem (NPR). Orgánem odpovědným za přípravu včetně její
aktualizace, je Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). O její činnosti více na
http://www.mzp.cz/cz/rada_vlady_pro_udrzitelny_rozvoj
Podle tohoto usnesení RVUR ve své činnosti iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a
podporuje strategické dimenze v řízení státu, navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a
cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje,
navrhuje včasné a odpovídající reakce státu na globální jevy a rozvojové příležitosti. Zajišťuje
uplatnění principů udržitelného rozvoje a rovnováhy jeho tří složek v činnosti jednotlivých resortů a
územních samosprávných celků. Podílí se na vypracování Strategie udržitelného rozvoje České
republiky, navrhuje opatření ke sladění s ní dalších souvisejících souhrnných i dílčích strategií,
koncepcí a politik, včetně legislativních opatření a ukazatelů sledujících jejich realizaci, pravidelně
vyhodnocuje plnění Strategie a zajišťuje její aktualizaci prostřednictvím Řídícího výboru pro
aktualizaci vedeného zástupcem Ministerstva financí ČR.
Níže uvedená strategická vize popisuje žádoucí stav ČR v roce 2030, kdy ČR bude společností, jejíž
prosperita stojí na vzájemné vyváženosti oblasti ekonomické, sociální a environmentální. K dosažení
tohoto stavu vedou navrhované prioritní osy a cíle. Tato vize dále předpokládá, že:
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•
•

•

•
•

•

•
•
•

ČR je země se stabilně se vyvíjející znalostní a post-industriální ekonomikou se snižující se
materiálovou náročností, jejíž výkonnost postupně dosahuje průměru EU.
Vysoký stupeň sociální soudržnosti je dán fungující ekonomikou, demokratickým politickým
systémem, participací občanů na rozhodování, funkčními rodinami, efektivními a finančně
udržitelnými systémy vzdělávání, zdravotní péče a sociálního pojištění, rovnováhou mezi
populační dynamikou a imigrací.
ČR je společností, naplňující materiální a duchovní potřeby jednotlivce při minimalizaci sociální
exkluze a patologických forem sociálního chování (kriminalita, násilí na slabších, příživnictví,
korupce, politický extrémismus, xenofobie a rasismus).
ČR je flexibilní společností, schopnou včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně
reagovat na neočekávané změny a zrychlující se dynamiku globálního vývoje.
ČR je společností vzdělaných, odpovědných a aktivních občanů, kteří pro ekonomiku
představují flexibilní a výkonné lidské zdroje, a preferují zdravý životní styl a uvědomělou
spotřebu.
Ekonomické aktivity včetně dopravy efektivně využívají dostupné – obnovitelné i
neobnovitelné – přírodní zdroje a jsou realizovány s minimálními negativními vlivy na lidské
zdraví a přírodní ekosystémy.
Odpovědné využívání území vytváří podmínky pro vyvážený a harmonický rozvoj obcí a
regionů, který vede ke zvyšování územní soudržnosti a úrovně kvality života všech obyvatel.
Zemědělská produkce, lesní a vodní hospodářství jsou dostatečně stabilní vzhledem k
variabilitě globálního a regionálního klimatu.
Svou zahraniční politikou se ČR řadí mezi země, které přispívají ke stabilitě v regionálním
(EU) a globálním měřítku (aktivní spolupráce v OSN a dalších organizacích), čemuž odpovídá
rozsah a zaměření zahraniční pomoci.

Tabulka 6 Vliv strategie udržitelného rozvoje na strategii obce Tasovice
Téma
Demografické
aspekty

Podpora rodiny

Popis
Koncepce tzv. úspěšného stárnutí, jehož hlavním cílem je podporovat a
rozvíjet soběstačnost starších jednotlivců. Úspěšné stárnutí předpokládá
aktivní zapojení jedince do společnosti, odvrácení nemoci a nesoběstačnosti
a zachování odpovídající úrovně kognitivních a fyzických funkcí.
Ve většině evropských zemí a stejně tak i v ČR je pro funkci rodin důležitá
slučitelnost rodičovské a profesní role, a to zejména v rodinách s dětmi,
jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání.
Značné nedostatky provázejí služby pro rodinu, které jsou většinou
zajišťovány v rámci samostatné působnosti obcí, krajů a ve sféře nestátních
neziskových organizací. Na centrální úrovni chybí rámcová koncepce služeb
péče o rodiny a její legislativní zakotvení.
Je třeba posílit roli rodiny s ohledem na její význam pro demografický vývoj
populace ČR. Je nutné pokračovat v přijímání legislativních, ekonomických
a věcných opatření vedoucích k posílení důvěry mladých lidí v manželství,
podpoře mladých manželství, výchově k uvědomělému rodičovství, ke
zvýšení informovanosti mladých lidí a posílení odpovědného chování v
oblasti reprodukčního zdraví, ochraně mladých rodin atd.

Zlepšování
podmínek pro
zdravý život

Z výše uvedeného lze usuzovat, jaká bude podpora rodinné politiky na
úrovni státu.
Dobré podmínky pro život mají svůj významný sociální rozměr. Důraz je
nutné klást na rozvoj služeb sociální prevence se snižováním sociálního
vyloučení. Občanská společnost je tvořena občansky zralými jedinci;
základem této zralosti je lidská slušnost, smysl pro spravedlnost, pro
povinnost, odpovědnost atd.
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Podpora podnikání

Udržení dalšího ekonomického růstu, resp. tlumení dopadů globální recese,
nebude možné bez efektivní intervence veřejného sektoru, zaměřené
zejména na malé a střední podniky (MSP). Ty tvoří více než 99 % všech
subjektů podnikajících v ČR a zaměstnávají přes 60 % celkového počtu
zaměstnanců.
Opatření k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti zahrnují zejména
podporu technologií s vyšší přidanou hodnotou, high-tech, podporu rozvoje
služeb, podporu exportu a podporu udržitelného rozvoje na úrovni podniku.
Podporovat nové směry podnikání (včetně podnikání sociálního) a nové
pracovní příležitosti v podnikání (např. diverzifikací hospodářských činností
na venkově a menších sídlech).

Udržitelný rozvoje
venkova

Systém
vícezdrojového
financování obcí a
krajů

3.3.2.1

Cílem je stabilizace osídlení venkova (tj. zabránit postupnému vylidňování),
což předpokládá zajištění životních podmínek srovnatelných ve svém
souhrnu s podmínkami života v obci, ve smyslu alternativy s životem ve
městě, při možnosti svobodné volby životního stylu.
Racionalizovat soustavu dotačních titulů poskytovaných z finančních zdrojů
EU a státního rozpočtu na krytí potřeb krajů a obcí zejména pokud jde o
financování investic.

Strategie Smart Administration
V rámci vládní strategie Smart Administration byl definován
globální cíl: „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné
správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR
a zvýšit kvalitu života občanů.“
Zdroj: http://www.smartadministration.cz/
Strategickým cílem je racionalizovat administrativní
procedury, zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost,
minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy,
zajistit adekvátní využívání ICT, využít centrální registry
veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat
orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn
oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.

Dále zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné
správě, zajistit bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu.
3.3.2.2

Strategie eGovernmentu
Definuje záměry státu při implementaci eGovernmentu do území, a to formou soustavy
typových projektů, které je možné a důležité realizovat, aby byly všechny základní
strategické
dokumenty
naplněny.
Projekty
jsou
koncipovány
v souladu
s Integrovaným operačním programem a Operačním programem Lidské zdroje a
zaměstnanost. Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit vývoje
informatizace ČR.

Pojem eGovernment se chápe jako transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné
správy a to pomocí využití ICT. Cílem je optimalizovat interní procesy tak, aby poskytování služeb
veřejné správy bylo rychlejší, spolehlivější a levnější. Hlavním cílem je tedy zvýšení výkonnosti státní
správy i samosprávy. Totéž si pokládají za cíl i orgány EU, které chtějí zajistit interoperabilitu služeb
eGovernment na celém území Evropské unie. Měla by pak platit zásada, že údaje, které již jednou
fyzické nebo právnické osoby některému orgánu veřejné správy poskytly, nebudou vyžadovány
znova. Cílem je, aby byl u co nejvíce agend veřejné správy umožněn přístup on-line způsobem,
přičemž se neruší tradiční formy poskytování služeb občanům.
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Vláda přijala usnesením číslo 525 strategický dokument Státní informační politika, cesta k informační
společnosti, k jehož realizaci byl vypracován tzv. Akční plán a v návaznosti na něj dokument
Koncepce budování informačních systémů veřejné správy usnesení číslo 1059/1999. Jádrem státní
informační politiky bylo vytváření veřejně přístupné služby přes příslušné rozhraní, za účelem rozvoje
oboustranné komunikace mezi veřejnou správou a občany.

3.3.3 Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj má svou strategii zpracovanou z roku
2006, která definuje následující prioritní osy:
•Hospodářství
•Životní prostředí
•Lidské zdroje
•Osídlení
•Dopravní a technická infrastruktura
•Spolupráce v rámci regionu
Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=175435&TypeID=2
Hlavní ekonomické cíle kraje spočívají v zajišťování podpory organizacím aktivně působícím v oblasti
poradenství malým a středním firmám, které poskytují přístup k dotačním titulům a podpůrným
programům. Tím vytvořit systém na podporu projektů ČMZRB, CzechInvestu, Poradenství apod.,
které tvoří základní celostátní strukturu finanční a rozvojové podpory malým a středním firmám.
Podporovat specializaci JMK na strategické služby, např. call centra, vývojová či servisní centra
významných mezinárodních firem (viz IBM, DHL či Symbol Technologies) a podporovat rozvoj
logistických center.
Tabulka 7 Vliv strategie kraje
Téma
Práce

Popis
Municipality ve spojení s úřady práce a hospodářskou komorou vytvoří „profesní
mapu potřeb pracovních sil“ a na jejím základě budou provádět rekvalifikaci
pracovníků, a zároveň budou informovat podnikatelskou veřejnost o potřebě
tvorby specifických rekvalifikačních programů.
Permanentně podporovat restrukturalizaci trhu práce s cílem rekvalifikace
pracovníků s orientací na výrobu s vyšší přidanou hodnotou.
Založení intenzivní spolupráce mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje a
Krajským úřadem práce (po jeho vzniku) a podpora vytvoření adekvátních
podmínek pro tuto spolupráci.

Cestovní ruch

Doprava

Podpora veřejné dopravy a IDS JMK s cílem zlepšit dopravní dostupnost a zajistit
spojení mezi lokalitami s nabídkou volných pracovních míst s oblastmi s vyšší
nezaměstnaností.
Využívání potenciálu kraje pro rozvoj (udržitelného) cestovního ruchu a zvýšení
konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a lázeňství v Jihomoravském
kraji.
Podpora tvorby specifických regionálních produktů cestovního ruchu v
jednotlivých regionech kraje (např. kongresová a veletržní turistika, kulturněpoznávací turistika, lázeňská turistika, venkovská a vinařská turistika,
agroturistika, cykloturistika) se zřetelem na trvale udržitelný cestovní ruch.
Podpora využívání prvků dopravní infrastruktury specificky významné pro
cestovní ruch (např. Baťův kanál, železniční trať Boří les – Lednice, změna
rušených železničních tratí na cyklostezky, usilovat o zprovoznění dalších
nízkonákladových leteckých spojů na brněnské letiště apod.).
Zajišťování segregace cyklistické
bezpečnosti při styku těchto doprav.

a

automobilové

dopravy,

zvyšování
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Školství

Venkov

Zajištění dostatečných finančních prostředků na potřebnou plynulou údržbu
silnic II. a III. třídy. V případě překročení limitních hodnot připravovat odvedení
tranzitní dopravy mimo zastavěné území formou silničních obchvatů.
Modernizovat síť krajských silnic.
Podpora dokončení optimalizace sítě škol v kraji vedoucí k zachování dostatečně
husté sítě mateřských a základních škol, zejména v obtížně dostupných
oblastech kraje.
Zemědělství a lesnictví je stabilní páteří integrovaného rozvoje ve venkovském
prostoru. Plní vyváženě funkce produkční, environmentální a sociální-

3.4 SWOT
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 8 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
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3.5 Definice problematických okruhů
Problematická okruhy jsou naléhavé potřeby viděné napříč celou obcí v rámci skupin definovaných
pro analytické vstupy a potvrzené objektivní analýzou faktů. Úkolem managementu obce je pak
rozhodnout o programu, který se bude realizovat. Dalším krokem je pak zajistit na dané projekty a
opatření zdroje. Pod pojmem zdroje však nejsou myšleny pouze finanční a lidské zdroje, ale také
pracovní podmínky a priority. Podpora vedení obce je tak naprosto klíčová z hlediska možností
realizace takových opatření nebo projektů.
Jsou to především následující oblasti:
•
•
•
•
•

Ekonomika – prioritně pro řešení nezaměstnanosti a podpory podnikání
Rodinná politika – podporovat vícečetné rodiny a pomáhat jim
Bezpečnost – zaměřit se na požární bezpečnost, posilovat pořádek a bezpečnost v obci
Sociální politika – vzhledem k přibývajícím seniorům a klidnému zázemí obce je vhodné
zaměřit se na péči o starší obyvatele
Život v obci (kultura) – obohacení kultury o zapojení spolků a využití jedinečnosti obce
Tasovice

Tabulka 9 Problematické okruhy
Okruh

Zástupci rolí (obecně)
•
•
•
•

Popis problémů k řešení

•

Místní podnikatelé
Majitelé firem
Živnostníci
Manažeři
velkých
společností
Odboráři

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj lokálních pracovních příležitostí
Zvýšení kupní síly
Boj s nezaměstnaností
Rozvoj lokální ekonomiky
Sponzoring
Podpora rozvoje průmyslové zóny
Rozvoj drobných podnikatelských aktivit
Zlepšení dopravní dostupnosti
Místní komunikace
Zlepšení dopravní dostupnosti
Úprava místních komunikací

•
•

Hasiči
Policie ČR

•
•
•
•
•

Boj s rostoucí kriminalitou
Zvýšení bezpečnosti v obci
Rušení nočního klidu
Řešení přestupků
Mezilidské vztahy

•
•
•
•
•

Muzea
Knihovny
InfoCentrum
Divadelní ochotníci
Sportovní svazy a
kluby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagace obce
Zvýšení sounáležitosti s obcí
Posílení komunikace s občany
Návštěvnost kulturních akcí
Rozvoj kulturního a společenského života
Spolupráce místních institucí
Koncepce příspěvkové politiky
Podpora a rozvoj sportu
Podpora cestovního ruchu
Péče o životní prostředí

Stránka 24 z 55

Obec Tasovice
Strategický plán rozvoje obce
•
•
•

Mateřské centrum
Ředitelé škol
Ředitelé MŠ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Klub seniorů
Ředitelé
sociálních
institucí
Církevní organizace
Charity a dobročinné
spolky

•
•
•
•
•

Definice rodinné politiky
Podpora vícečetných rodin
Volnočasové aktivity pro děti a mládež
dětské hřiště
Výstavba dětských hřišť
Příspěvková politika na volnočasové
aktivity
Udržení dobré technické vybavenosti
školy
Podpora a rozvoj bydlení
Péče o starší občany
Charitativní činnost
Zájmy a koníčky
Přednášky a vzdělávání
Zdravotní péče (praktik končí a půjde do
důchodu)
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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.
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4 Vize a prioritní osy rozvoje obce
4.1 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.

4.2 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.

4.3 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.
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,
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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.

4.4 Prioritní osy
Strategie rozvoje se skládá z několika základních prvků, které
se vhodně doplňují a navazují na sebe v logickém sledu.
Základní změnou ve filosofii přístupu obcí je jejich změna z
pouze servisní organizace na jednotku, která má dalekosáhlý
vliv na rozvoj dané oblasti a její rozhodnutí mají dopady do
všech stránek života oblasti, kterou obec spravuje.
Realistická strategie rozvoje obce je zpracovaná jako výhled
do budoucna s dlouhodobějšími přesahy, vychází z možností
obce, daných především jeho lidským potenciálem a
hospodářskou situací a to jak v regionu, tak celé zemi.
Klíčovým prvkem rozvoje je zajištění ekonomické prosperity
obce, přičemž za klíčový faktor je nutno považovat kvalitu,
nikoliv kvantitu. Rozvoj pracovních příležitostí v sekundární
sféře se spojuje především s možnostmi dopravní polohy celého regionu a s existencí dopravních
tepen.
Dalším rozhodujícím prvkem v politice správy věcí veřejných je nezanedbatelná správně zvolená
sociální politika, které pomáhá ekonomickému růstu a zařazení se handicapovaných skupin obyvatel
do ekonomického či společenského života. Sociální politika vhodně navazuje na stimuly celostátní
politiky a snaží se ji přizpůsobit místním podmínkám. Je nutné také mít na paměti, že obec není
rozhodující hráč na sociálním poli, a proto musí být politika zaměřená na nepřímé stimuly, či chybějící
prvky v politice celostátní.
Velkou oblastí je také kvalita života, cože je v poslední době velmi skloňovaný pojem. Je to složitá
problematika zahrnující v sobě mnoho různých sfér.
Prioritní osy strategie vyplývají také z definice
problematických oblastí a zaměřují hlavní cíle pro
činnost obce. Prioritní osy jsou podle uvedených
definic výše v textu následující:
•Rozvoj obce
•Ekonomika a podnikání
•Sociální politika a služby
•Kvalita života a prostředí
Prioritní osy pak v sobě odrážejí základní směry
snažení v rámci strategie rozvoje, aby byla naplněna
vize obce.
Obrázek 2 Základní oblasti rozvoje
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4.4.1 Rozvoj obce
Tato prioritní osa se zabývá stavem občanské vybavenosti, majetku obce a vlivu tohoto majetku na
životní prostředí. To znamená např. zařízení předškolní a školní výchovy, sportovní a kulturní zařízení,
místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství, veřejná zeleň, technická infrastruktura (veřejné
osvětlení, vodovody, kanalizace), bytový fond ve vlastnictví obce atd. Tato prioritní oblast se
samozřejmě zabývá i vlivem majetku ostatních subjektů a jejich činností ovlivňujících stav životního
prostředí v obci (silnice ve vlastnictví kraje a státu, železnice, podnikatelské objekty atd.).

4.4.2 Ekonomika a podnikání
Prioritní osa je závislá na celkové makroekonomické situaci v celé ČR. Hodnocení ekonomické situace
se může opírat o hodnocení situace ratingových agentur, které jsou následující:
•
•
•

Moody's potvrdila rating České republiky na stupni A1 se stabilním výhledem.
Agentura Fitch hodnotí ČR známkou shodnou známkou A+
S&P přisuzuje ČR lepší hodnocení AA-

Celkově se také v rámci politických opatření očekává ústup od úsporných opatření a podpora
pozitivních ekonomických impulsů do ekonomiky ze strany vlády. Ať už je to v rámci dotace nebo
různých veřejných zakázek spojených s budováním infrastruktury. Proto je vhodné formulovat cíle
v této oblasti ve shodě s dotační politikou regionu a usilovat o soulad s cíli.
V prioritní ose jsou zahrnuty veškeré faktory, které ovlivňují ekonomickou činnost v oblasti
s ohledem na trvalý hospodářský rozvoj a podporu zaměstnávání obyvatelstva v produktivním věku.
Je zřejmé, že schopnost obce ovlivnit tyto faktory je relativně malá a prostor pro zásadní vytváření
pracovních míst není k dispozici.

4.4.3 Sociální politika a služby
Prioritní osa je závislá na centrální státní politice v celé ČR. Obec však může svou sociální politikou
ovlivnit některé ukazatele a využít pro sebe příležitosti. Sociální politika státu je o především
soustředěná na problémy řešené v rámci sociálního a zdravotního pojištění. Klíčovým polem státní
politiky je zajištění obživy a polem obecní sociální politiky je vlastní provádění péče, investice do
zlepšení podmínek rodin a samotné zlepšování života v obci.
Samotná sociální politika má za cíl pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí. V užším slova smyslu je
sociální politika vnímána jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na
nepříznivé sociální události, jako jsou stáří, nemoc, invalidita nebo i nezaměstnanost a chudoba.
Klíčovými principy státní sociální politiky v rámci CŘ jsou:
•
•
•

Solidarita – sociální platby realizované z vybraných daní
Subsidiarita – nejdříve si musí člověk umět pomoci sám, pak jeho rodina a teprve až na konci
stát
Participace – v demokratickém státě se občané podílí na rozhodování o sociální politice

Hlavními tématy sociální politiky v ČR jsou zejména:
•

•

•

Sociální začleňování – účelem a předmětem sociálního začleňování je boj s chudobou a
zabraňování sociálnímu vyloučení. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální
začleňování definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně
se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který
je ve společnosti považován za běžný.
Rovné příležitosti – účelem rovných příležitostí žen a mužů v ČR přetrvává řada problémů,
jako je nízká zaměstnanost žen v porovnání se zaměstnaností mužů, nízká míra využívání
flexibilních forem práce, velké bariéry návratu matek na trh práce, významný rozdíl v
odměňování žen a mužů, nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a mnohé další.
Nezaměstnanost – problematika nezaměstnanosti je zmiňována v rámci podpory podnikání,
protože z pozice obce není možné zaměstnanost ovlivnit jinak, než podporou podnikání, tedy
komerční sféry, která nové pracovní příležitosti generuje.
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V rámci možností obce a jeho pole působnosti je sociální politika zaměřena především na její širší
smysl a to provázání společnosti, člověka a jeho okolí.

4.4.4 Kvalita života a prostředí
Sociologové tento vztah člověka, života a kvality prožívání definují podle Peyneho (2005) takto:
„Člověk je vícerozměrná bytost, vnějšně spjatá s jejím okolím vzájemným vlivem, jehož prostředím
z hlediska člověka je jeho vlastní chování, a vnitřně nabývající tří základních kvalit – hmotné v
tělesném rozměru, prožitkové v duševním a volné v duchovním čili existenciálním“.
Pro účely strategie rozvoje budeme tento pojem vykládat tak, že v sobě zahrnuje především to, aby
život v obci plynul ve shodě s obecnými zvyky a zažitými pravidly. Kvalita života se vyznačuje
možností prožívání vlastního života podle svého přesvědčení a založení. Z hlediska strategie se
podpora kvality života bude vyznačovat atributy:
•
•
•
•
•

Kulturní
Bezpečný
Zdravý
Aktivní
Moderní
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5 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

Rozvoj obce

Finanční stabilita

Infrastruktura

Ekonomika a
podnikání

Sociální politika a
služby

Kvalita života

Podpora podnikání

Rodinná politika

Vzdělávání

Podpora
cestovního ruchu

Bydlení

Volný čas

Komunitní
plánování

Kultura

Služby obce

Doprava

Sport

Energetické
hospodářství

Publicita a
propagace

Životní prostředí

Obrázek 3 Strategické cíle

5.1 Strategie rozvoje prioritní osy Rozvoj obce
5.1.1 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.

5.1.2 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.
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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.

5.1.3 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.

5.1.4 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.

5.1.5 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.

5.2 Strategie rozvoje prioritní osy Ekonomika a podnikání
5.2.1 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.
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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.

5.2.2 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.

5.3 Strategie rozvoje prioritní osy Sociální politika a služby
5.3.1 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.

5.3.2 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.
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5.3.3 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.

5.4 Strategie rozvoje prioritní osy Kvalita života
5.4.1 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 – 2027. 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.

5.4.2 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.

5.4.3 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.
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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
místní rozvoj, neboť kultura a zachovávání kulturního dědictví tak stmelují sepětí obce a jejich
občanů.

5.4.4 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.

5.4.5 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.

5.4.6 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,
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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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6 Pasport projektů
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.

6.1 Zásobník opatření
Tabulka 10 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 11 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 12 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 13 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 – 2027
Spolky mohou využívat také jiných zdrojů než obecních financí a
obec bude podporovat i spolky nebo sdružení, které jsou schopny
získat vícezdrojové financování.

Tabulka 14 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 – 2027

6.2 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 15 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
3.000 000 Kč / hřiště
2015 – 2025

Tabulka 16 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 mateřské
školy a knihovny.
Podpora sociální péče.
Využití domu minimálně na 90%
Politická reprezentace
50 let
Vhodný dotační titul a zpracovaná studie na dům s pečovatelskou
službou
100 000 000
2015 – 2027

Tabulka 17 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
40 000 000 Kč
2015 – 2027
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Tabulka 18 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 a tartanová plocha hřiště, atletická dráha a skate
park.
Podpora sportovního vyžití dětí.
Vysoká návštěvnost a využití sportoviště
Politická reprezentace
30 let
Je hotová projektová studie
20 000 000 Kč
2015 – 2025

Tabulka 19 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 20 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 21 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 22 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 23 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
6 000 000 Kč
2015 – 2025
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Tabulka 24 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 25 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
2 000 000 Kč
2015 – 2020

Tabulka 26 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 27 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 28 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 29 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 – 2027
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Tabulka 30 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 Krhovice – Hodonice - Tasovice –
Dyje – Dobšice – Znojmo ve spolupráci s dotčenými obcemi.
Nalezení vhodného a efektivního napojení
Realizace studie
Politická reprezentace
25 let
Vhodný dotační titul.
1 500 000 Kč
2015 – 2027

Tabulka 31 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 – 2027

Tabulka 32 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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Tabulka 33 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. Vybudování sběrného
dvora – areál bývalého kamenosochařství.
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
5 000 000
2015 – 2025

Tabulka 34 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
-

Tabulka 35 Pasport projektu Místních komunikací
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Místní komunikace
Rekonstrukce místních komunikací - úsekově
Zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v obci.
Méně dopravních nehod.
Politická reprezentace
30 let
Projektová studie
Dle jednotlivých projektů
2015 – 2027
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Tabulka 35 Pasport projektu Náměstí před OÚ a veřejného prostranství u mostu
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Náměstí před obecním úřadem a prostranství u mostu
Rekonstrukce náměstí před obecním úřadem a rekonstrukce
veřejného prostranství u mostu.
Zlepšení vzhledu obce
Zvýšení kvality života občanů
Politická reprezentace
20 let
Projekty
5 000 000
2015 – 2025
-

Tabulka 36 Pasport projektu Rekonstrukce náměstí a veřejných prostranství v obci
Položka
Identifikace
Název
Popis
Cíle
Úspěch projektu
Organizační údaje
Zodpovědná osoba
Životnost
Připravenost
projektu
Finanční nároky
Doba realizace
Doplňující informace

Hodnota
Náměstí a veřejná prostranství
Rekonstrukce všech náměstí a veřejných prostranství v obci.
Zlepšení vzhledu obce
Zvýšení kvality života občanů
Politická reprezentace
20 let
5 000 000
2015 – 2027
-

Tabulka 37 Pasport projektu Základní a Mateřská škola
Položka
Identifikace
Název
Popis

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

Hodnota
Rekonstrukce
Vnitřní rekonstrukce mateřské školy, Rekonstrukce počítačových
učeben, vybudování konektivity a bezbariérových toalet
v Základní škole.
Zlepšení prostředí pro výuku žáků.
Zvýšení kvality života a výuky
Politická reprezentace, ZŠ, MŠ
20 let
Projekty, Výběr dodavatele
Režijní prostředky
2015 – 2023
-
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7 Variabilní možnosti realizace plánu
7.1 Parametry strategie a její omezení
Parametry strategie definují základní kritéria, které zajistí možnost realizace strategie rozvoje obce.
Nejsou předpokladem samozřejmého úspěchu, ale jsou podmínkou nutnou k tomu, aby byla realizace
strategie možná. Základní podmínky toho, aby strategie byla realizovatelná, jsou tyto:
•
•
•
•

•
•

•

Zlepšení – prováděné akce vedou ke zlepšení daného stavu, přičemž co považovat za zlepšení
je definováno dopředu a objektivně ověřitelné, tj. metrika.
Spokojenost veřejnosti – veřejnost a její zástupci po naplňování akčního plánu sledují
objektivní zlepšení stavu.
Efektivita – vynaložené úsilí a investice na pořízení jsou adekvátní vůči předpokládaným
přínosům včetně nákladům na personální kapacity.
Strategie se plní a to v daném čase – v rámci akčního plánu se projekty realizují podle
dohodnutých předpokladů a akčního plánu. Je naplňován akční plán a závislost projektů na
sobě.
Reakce na reálné změny – dokument je „živý“ tj. reaguje na skutečnost, na změny, které
nebylo možno předpokládat apod.
Personální zajištění – k naplňování kritických cílů jsou plněny nezbytné personální
předpoklady tak, aby projekty nebyly zdržovány, či prodražovány nepřipraveností
personálních kapacit. Projekty jsou ale v zásadě plánovány tak, aby je bylo možné danými
personálními kapacitami zvládnout.
Politická podpora – strategie je brána jako akční program obce a do jeho tvorby jsou zapojeny
zástupci rozhodujících politických sil v obci tak, aby v případě jiného volebního výsledku
nedošlo kvůli politickým rozmíškám ke kompletnímu předělání plánů.

7.1.1 Zainteresování politické reprezentace na strategii obce
Kritickým
problém
strategie
rozvoje
obce
je
nutnost
zainteresovanosti politické reprezentace na realizaci akčního plánu.
Na zpracování akčního plánu se musí podílet v rámci pracovních
skupin zástupci všech aktivních skupin, aby výsledný plán
odpovídal průniku potřeb a smysluplně využíval aktivit občanských
sdružení působících na území spravovaném obcí.

Základní znaky naplnění faktoru:
•
•
•

Do projektu je zapojena politická reprezentace
Definované cíle projektu odpovídají potřebám a přáním politické reprezentace
Cíle projektu odráží volební program

7.1.2 Personální zabezpečení
Personální zabezpečení znamená vyčíslení nároků na lidské zdroje tak, aby odpovídajícím způsobem
byly tyto kapacity schopny plnit cíle plánu. Vše je o lidech, kteří tvoří hodnoty a jejich dovednosti a
znalosti se tímto zvyšují. Klíčovým prvkem musí být respektování daných personálních možností.
Základní znaky naplnění faktoru:
•
•
•

Stávající personální kapacity nejsou přetíženy
Záměry jsou tvořeny tak, že jsou kapacity využívány optimálně
Jsou zapojeni aktivní občané a jejich spolky, kterým obec dává maximální podporu

Samotná realizace strategie je složitý komplex kroků, které se musí dít koordinovaně v rámci celého
spravovaného území, aby byl dosažen kýžený výsledek.
Jednotlivé skupiny zapojené do plnění vycházejí z primárních přirozených potřeb spravovaného
území.
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•
•
•
•
•

Vedení obce – rozhoduje o směřování a investiční politice
Zastupitelstvo – kontroluje činnost rady a schvaluje investiční politiku
Pracovní skupiny – formulují cíle, navrhují projekty a jejich alternativy.
Aktivní občané – svou prací v zájmových spolcích přispívají k rozvoji daného území.
Obecní úřad a organizace obce – poskytuje personální zázemí pro projekty a plní rozhodnutí

V úvahu je také nutné brát okolí obce a celkovou situaci v regionu, které obec pouze ovlivňuje spolu
s ostatními subjekty.

7.2 Kompetence
Kompetence jsou dány jednak posláním daných struktur v rámci území a jsou definovány v níže
uvedené tabulce jako předpoklad diskuse pro správné fungování plnění strategie rozvoje obce.
Tabulka 38 Kompetence při plnění strategie
Role

Kompetence

Vedení obce

•
•
•
•

Klíčová rozhodnutí
Směřování investiční politiky
Hodnocení podaných návrhů od pracovních skupin
Ukládání úkolů pro zpracování projektů

•
•
•

Kontrola plnění strategického plánu
Schvalování klíčových rozhodnutí
Schvalování investičních akcí

•
•
•

Podněty pro obec
Návrhy na zlepšení chodu
Práce ve spolcích a na projektech strategie

•
•
•

Plnění projektů strategie rozvoje obce
Personální zajištění
Odborná oponentura

Zastupitelstvo

Aktivní občané

Organizace obce

7.3 Financování realizace strategického plánu
V rámci analytické části byla provedena analýza rozpočtu obce a její schopnost financovat záměry.
Vzhledem k přesné nemožnosti predikovat finanční toky je variabilita plánu základem zdravého
nároku na finanční zátěž obce. Klíčové je, že pro větší investice je vždy vhodné najít investiční titul
odpovídající záměrům projektů ze strategického plánu.

7.4 Implementace strategického plánu
Implementace strategického plánu je především o postupech vedoucích k naplňování jeho cílů a
dosahování rozvojové vize. Strategický plán i metodika tvorby a editace akčních plánů je sestavena
tak, aby nebyla závislá na změnách na příjmové stránce rozpočtu obce ani na změnách priorit vedení
obce.
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7.4.1 Variabilní možnosti realizace
Poslání

Vize

Prioritní osy

Problematické okruhy

Strategické cíle

Rozvojová opatření

Projekty a akční plán

Strategie rozvoje obce není dogmatický
dokument, jeho obsah se nesmí změnit
po dobu své životnosti. V rámci práce na
naplňování a řízení strategie se mění a
aktualizují jednotlivé části podle toho,
jak se vyvíjí skutečnost a jak jsou
naplňovány
jednotlivé
cíle
nebo
dokončovány projekty, či se mění
podmínky v rámci území.
Pravděpodobnost aktualizace stoupá
směrem dolů, tj. akční plán bude
nejaktualizovanější
dokument
strategického plánu rozvoje obce.
Variabilita možností realizace spočívá
především v tom, že je definován
minimální plán, který v rámci strategie
rozvoje obce představuje konzervaci
současného stavu. To samozřejmě není
žádoucí, a proto se v rámci zkoumání
potřeb jednotlivých skupiny vytvořil
zásobník projektů, který je dostatečně
modulární proto, aby výběr plánů k
realizaci byl dostatečně variabilní, a
záleží pouze na politické reprezentaci,
jaký směr reprezentovaný na nejnižší
úrovni projekty zvolí.

V tomto rámci je pak definována odpovědnost jednotlivých skupin participujících na realizaci
strategie uvedena níže.
Akční plán je tedy vystaven jako dynamický zásobník projektů, který obsahuje způsob, jak popsat a
udržet informace o projektu. Následně pak jsou projekty vybírány, upravovány nebo doplňovány
novými podle aktuální situace. Klíčové je pochopení, že akční plán není nepřekonatelné dogma, které
je nutné za každou cenu udržet. Hlavním cílem je citlivé dolaďování tak, aby došlo k naplnění vize,
která je definována. Četnost změn jednotlivých částí by měla být co nejnižší od vrchu a jejich počet
může stoupat směrem dolů. Nejčastější změny tak nastávají v definici projektů, jejich pořadí a priorit
podle toho, jak se vyvíjí reálná situace. Naopak poslání obce jako veřejnoprávní korporace se
prakticky nemění. Vizi je možno změnit v souvislosti s volebními výsledky nebo v rámci
společenských změn v rámci celého státu. Každá změna musí být citlivě dolaďována podle
navržených metrik tak, aby splňovala veškeré předpoklady, které jsou na plán kladeny. V rámci
fungování realizace strategického plánu se potom jednotlivé role zúčastňují následně. Frekvence
setkávání řídící skupiny je orientována podle potřeby, obvykle půl roku, ostatní členové týmu se
zúčastňují dle aktuálních potřeb.
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7.4.2 Aktualizace jednotlivých kroků
Níže uvedená tabulka ilustruje obvyklé časy aktualizace jednotlivých částí.
Tabulka 40 Obvyklá periodicita aktualizace
Úroveň
Poslání
Vize
Prioritní osy
Problematické
okruhy
Specifické cíle
Projekty a opatření
Plnění akčního plánu

Navrhuje změny
Parlament ČR
Politická reprezentace
Politická reprezentace
Politická reprezentace,
pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny

Kompetence

Aktualizace

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo

Volební období
1x za 2 roky
1x za 2 roky

Zastupitelstvo
Vedení obce
Vedení obce

1x za 1 rok
Dle potřeby
1x za kvartál

Poslání vzhledem ke svému zakotvení v legislativě a přirozenosti nebude pokud možno měněna
vůbec. K tomu by mohlo dojít pouze v případě reformy územního uspořádání státu na centrální
úrovni.
Vize a prioritní osy jsou stěžejním základem strategie rozvoje a neměly by být měněny prakticky
vůbec v rámci volebního cyklu. V případě volební změny je možné provést změnu vize nebo
prioritních os, ale ty musí být měněny na základě maximálního politického konsenzu.
Specifické a dílčí cíle s problematickými okruhy se mohou měnit častěji podle toho, jak se daří
naplňovat vytýčené cíle, jejichž vyhodnocení spočívá v použití příslušných metrik. Nebo se díky
celostátní situaci vyskytne problém, který změní pořadí priorit jednotlivých částí.
Akční plán bude předložen ke schválení jedenkrát za rok. Pouze v případě zásadních skutečností v
podobě finančních nebo personálních změn, pracovní skupiny předloží aktualizovaný plán ke
schválení. Akční plán se promítá do rozpočtu a změna akčního plánu se promítá zpětně do rozpočtu.
Aktualizace akčního plánu probíhá relativně často v porovnání s ostatními částmi, protože je to
rozhodující část pro sledování výkonu a naplňování strategie rozvoje. U každého typu aktualizace je
nutné provést vyhodnocení následujících dopadů nebo vazeb:
1. Vyhodnocení dopadů na ostatní projekty
a. Zdroje.
b. Čas.
2. Vyhodnocení rizik
a. Ohrožení ostatních projektů.
b. Rozpor se závěry strategie.
c. Ohrožení naplňování specifických cílů.
3. Plán kroků k zajištění změny (redefinice rozpočtu, zvýšení výdajů, přesun peněz,…)
4. Zhodnocení náročnosti kroků k dosažení změny.
5. Schvalovací proces změn.
6. Potvrzení podle závažnosti dopadu.
7. Provedení aktualizace harmonogramů a rozpočtů.
8. Vydání nové verze dokumentů.
9. Zahájení plnění závěrů.

7.4.3 Kroky a pravidla aktualizace
7.4.3.1
Realizace
Realizace znamená přidání nebo ubrání projektu, který nebyl v původním plánu opatření nebo
projektů strategie určený k realizaci nebo nebyl vůbec plánovaný. Tato situace nastává nutností řešit
nějaký problém, který nebyl predikován, nebo v rámci změny priorit projektu jako je rozšíření nebo
naopak zkrácení zadání.
7.4.3.2
Zdroje
Neočekávaný nadbytek financí z dotačních titulů, či přecenění finanční náročnosti v rámci odhadů
v původním akčním plánu, nebo naopak nedostatek financí v rozpočtu obce nebo neúspěch žádosti
o dotaci. V případě nadbytku financí se přikročí k doplnění sestavy projektů, v opačném případě
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k eliminaci projektu ze skupiny k realizaci. Případ vylučování projektu může mít fatální dopady na
čas nebo na realizaci dalších projektů, a proto je vždy nutné pečlivě zvažovat všechny možné dopady
a rizika. Obecné pravidlo pro přidání nebo ubrání projektu je jeho hodnota podle priorit. Výjimka
z tohoto pravidla je např. sdružení do jednoho projektu v rámci usilování o získání dotace, do kterého
mohou být zařazeny projekty s nižší prioritou, ale s logickou vazbou.
7.4.3.3
Čas
V případě urychlení nebo naopak zpoždění projektu je nutné provést aktualizaci harmonogramu
plnění akčního plánu strategie. V rámci jednoho období, obvykle rok, není nutné, aby o aktualizaci
rozhodovala rada obce. V případě zásadních dopadů na čas a harmonogram projektů, jako je např.
napadení výsledků výběrového řízení, je nutné provést aktualizaci harmonogramu.
7.4.3.4
Plnění
Jedná se o reportování zajišťující realizaci jednotlivých projektů vyplývající ze seznamu v akčním
plánu. Pokud plán projektu nevykazuje anomálie oproti plánu, jedná se o evidenci typu hotovo, plní
se apod.

7.4.4 Kontrola plánu
Strategický plán je jeden ze stěžejních nástrojů k úspěšnému řízení rozvoje obce a jeho blízkého
okolí. Plán musí být kontrolován tak, aby docházelo k jeho aktualizaci podle reálných potřeb a
skutečností. Ustrnutí by znamenalo, že práce na plán byla vynaložena zbytečně. Kontrola plnění
strategického plánu spočívá ve sledování metrik, jejich pravidelné vyhodnocování v periodických
intervalech a pečlivé sledování zpětné vazby. Tato zpětná vazba se pak promítá do akčního plánu a
jeho projektů.

Ovlivnění

Projekty

Metriky, priority,
potřeby
Vyhodnocení

Realizace projektů

Obrázek 4 Vzájemné ovlivňování priorit a akčního plánu

Tabulka 41 Jednotlivé role zapojené do kontroly a plnění plánu
Role
Vedení obce

Pracovníci obce
Veřejnost

Vyšší
celky

územněsprávní

Zapojení
Schvaluje projekty, udává priority projektu a zajišťuje garanci plnění
projektů.
Po schválení projektů zajišťuje úkoly spojené s výkonem projektů, jako
jsou výběrové řízení, legislativní podklady apod.
Pracovníci úřadu vykonávají činnost nutnou k zajištění realizace
projektů.
Veřejnost je hlavním cílovým subjektem pro plnění strategického plánu
a o směřování obce s výkonem jeho správy rozhoduje ve svobodných
volbách, kde vybírá politický program, tedy ovlivňuje vizi obce a
prioritní osy.
V rámci své činnosti vytvářejí příležitosti, nabízí možnost čerpání
finančních prostředků, zajišťují základní služby státní správy a vytváří
legislativní rámec činnosti.
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Seznamy tabulek, obrázků a grafů

Obsahuje seznamy tabulek, grafů a obrázků použitých v textu strategie
rozvoje obce Tasovice.
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