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ÚVOD  

Program rozvoje obce Borkovany je základním plánovacím dokumentem obce zakotveny m 
v za kone  c . 128/2000 Sb., o obcí ch. Jde o hlavní  na střoj ř í zení  řozvoje obce. Fořmúlúje př edstavy 
o búdoúcnosti obce a navřhúje zpú soby, jak te chto př edstav dosa hnoút. Sloúz í  zejme na jako 
manúa ly přo ř í zení  řozvojovy ch c inností  obce (př i řozhodova ní  zastúpitelstva, př i př í přave  
přojektú , př i tvořbe  řozpoc tú ). Sloúz í  i jako infořmac ní  mateřia l přo obc any a súbjekty pú sobí cí  
v obci. Přogřam řozvoje zvys úje př ipřavenost obce k poda ní  z a dostí  o dotac ní  podpořú a zvys úje 
s ance zí skat vne js í  financ ní  přostř edky. 

Přogřam řozvoje obce (PRO) je zpřacova n na řoky 2018–2023, tj. na 6 let. Dloúhodoby  pohled na 
řozvoj obce je fořmúlova n ve střategicke  vizi přo období  cca 20 let (př ibliz ne  do řokú 2035, coz  
odpoví da  řealizaci 3 na vazny ch PRO). 

Přogřam řozvoje obce je tvoř en analytickoú c a stí  (chařakteřistika obce, SWOT analy za, vyhodnocení  
dotazní kovy ch s etř ení ) a na vřhovoú c a stí  (vize, opatř ení  a aktivity, podpořa řealizace). 

 

Zpřacova ní  PRO přobe hlo jako soúc a st přojektú Přogřamy řozvoje obce přo obce Mikřořegionú 
Hústopec sko řealizovane ho mikřořegionem Hústopec sko. 

Kúlaty  stú l (setka ní  zastúpitelú , obc anú  a dals í ch za jemcú  o řozvoj obce) přobe hl 8. 6. 2017. Na 
tomto setka ní  byla diskútova na řozvojova  sitúace obce a shřoma z de ny podne ty k dals í mú řozvoji. 

V polovine  c eřvna přobe hlo dotazní kove  s etř ení  mezi obyvateli. S etř ení  se zú c astnilo 14 osob. 
S etř ení  př ineslo dals í  zají mave  podne ty a ove ř ilo sitúaci v obci. 

V me sí cí ch c eřvenci a sřpnú byl sestaven koncept PRO. V přú be hú za ř í  a ř í jna 2017 přobe hlo 
dopřacova ní  dokúmentú. 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Borkovany dne ………………………… 

 

 

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené 
Ministerstvem pro místní rozvoj.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE  

Chařakteřistika obce soústř eďúje za kladní  fakta o obci a obsahúje komplexní  zhodnocení  sitúace 
v obci, chařakteřistikú stavú a vy voje jednotlivy ch oblastí  z ivota obce. Klade dú řaz na zachycení  
hlavní ch př edností  a řozvojovy ch přoble mú  obce a jejich př í c in. 

 

1. Ú ZEMI  

Obec se řozkla da  v Jihomořavske m křaji v seveřní  c a sti okřesú Bř eclav a na hřanici soúsedí  s 
Te s any z okřesú Břno-venkov. Bořkovany lez í  v hlúboke m amfiteatřa lní m úza ve řú zař í znúte ho 
ú dolí , kteře  je otevř ene  k seveřoza padú. 

Bořkovany spadají  do spřa vní ho obvodú obce s řozs í ř enoú pú sobností  Hústopec e. Obec ma  poúze 
jednú c a st a je tvoř ena jední m katastřem (hřanice katastřú je na ní z e úvedene m obřa zkú 
vyznac ena c eřvenoú c a řoú).  

Celkova  řozloha obce c iní  1394 hektařú . Hústota zalidne ní  c iní  59 obyvatel/km2. Obec patř í  svoú 
řozlohoú mezi ve ts í  obce. Přú me řne  ú zemí  obce v C eske  řepúblice zaújí ma  1261 ha, 
v Jihomořavske m křaji potom 1070 ha.  

 

Ařcheologicke  na lezy dokla dají  pobyt c love ka v te chto mí stech jiz  od mlads í ho paleolitú. Zvla s te  
silne  byl katastř osí dlen v mlads í  dobe  kamenne  a v dobe  břonzove . Přvní  pí semna  zmí nka 
o Bořkovanech se vztahúje k zaloz ení  kla s teřa za břdovicke ho v řoce 1210, kdy byla ves v listine  –
pozde js í m falzú – psana  jako Bořcoúani nebo Bořkowan, spolú s dals í mi obcemi v okolí  Kloboúk 
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dařova na Lvem z Kloboúk tomúto kla s teřú. V listine  nespořne  přave  je ves úva de na az  v řoce 1237. 
Ve stř edove kú patř ily Bořkovany ke kloboúcke mú statkú a od řokú 1850 spadaly pod soúdní  okřes 
Kloboúky a politicky  okřes Hústopec e. Po obnovení  okřesú Hústopec e v řoce 1945 byly ope t 
zac lene ny sem a od řokú 1960 jsoú soúc a stí  okřesú Bř eclav. Nejví ce útřpe la obec za tř icetilete  
va lky. Z 57 gřúntú  zú stalo osazeno poúhy ch 22, tj. 38,6 % př edva lec ne ho stavú. Nejví ce byly 
postiz eny vinice, jichz  na katastřú obce zpústly ví ce nez  tř i c tvřtiny. Př itom bořkovanske  vinař ství  
bylo velmi vy znamne  (vinice zabí řaly te me ř  42 % obde la vane  pú dy) a vinohřady zde vlastnili i 
c etní  břne ns tí  me s ťane . 

 

2. OBYVATELSTVO  

DEMOGRAFICKA  SITÚACE 

Celkovy  poc et obyvatel obce k 31. 12. 2016 c inil 823 (z toho 412 múz ú  a 411 z en). Od řokú 1990 
az  do řokú 1999 poc et obyvatel klesal az  minima lní  hodnotú 728 obyvatel. Od řokú 2000 vs ak 
poc et obyvatel zac al pozvolna v ne kteřy ch letech nařú stat.  

 

Sniz ova ní  poc tú obyvatel v 90. letech bylo zpú sobeno zejme na tí m, z e po ve ts inú let zemř elo ví ce 
obyvatel, nez  se nařodilo, v ne kteřy ch letech byl tento třend dopřova zen i za pořny m migřac ní m 
př í řú stkem. Po řoce 2000 byl př iřozeny  př í řú stek ve ve ts ine  let kladny , obdobne  jako migřac ní  
př í řú stek.  
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Přamen: Český statistický úřad 
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Ke konci řokú 2016 bylo 16,2 % obyvatel obce ve ve kú do 15 let (133 osob), 66,7 % ve ve kú 15–
64 let (549osob) a 17,1 % obyvatel obce bylo stařs í ch 65 let (141 osob). Přú me řny  ve k dosahúje 
ke konci řokú 2016 hodnoty 40,4 let. Př i sřovna ní  poc tú seniořú  a poc tú de tí  do 15 let (tzv. index 
sta ř í  v hodnote  106,0) senioř i mí řne  př evaz újí , coz  je přo búdoúcí  řozvoj obce pome řne  negativní  
úkazatel.  

Za poslední ch 10 let dos lo v Bořkovanech ke zvy s ení  poc tú obyvatel o 9,2 %. Bořkovany tak patř í  
v řa mci SO ORP k obcí m, kde poc et obyvatel dloúhodobe  vy řazne  řoste. 
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3. HOSPODA R STVI  

EKONOMICKA  SITÚACE  

Ke konci řokú 2016 bylo v obci řegistřova no 94 aktivní ch ekonomicky ch súbjektú , z nich z nich 
9,6 % podnikalo v zeme de lství , 45,7 % v přú myslove  vy řobe , stavebnictví , c i dopřave  a zbyly ch 
44,7 % ve slúz ba ch. 82 súbjektú  jsoú fyzicke  osoby (76 z ivnostní kú , 2 zeme de ls tí  podnikatele  a 4 
osoby se svobodny m povola ní m), obchodní ch spolec ností  je 9.  

Nejve ts í m zame stnavatelem jsoú Jatka Bořkovany. Ví ce nez  10 zame stnancú  ma  i mí stní  s kola. 
Mezi dals í  mens í  zame stnavatele patř í  např . LRJ s.ř.o., ALP Systems s.ř.o., Baú Metal Břno s.ř.o., 
C eskomořavska  telekomúnikac ní  s.ř.o., ELCER s.ř.o., Hatecky  mly n s.ř.o., MPO spol. s ř.o. c i Obchod 
Pola kova . 

Hospodař ení  se zeme de lskoú pú doú je řoztř í s te no mezi řadú zeme de lsky ch podnikú : ZEC I 
Boleřadice, Hatecky  mly n, Agřomonet Moútnice, ZEMAS S itboř ice, VH Agřoton Velke  Hoste řa dky, 
Veřitas Bos ovice (ekologicke  vinař ství ). 

V obci je jiz  ma lo přostoř přo podnika ní . Jde o by valy  ařea l dř evovy řoby (c a st vlastní  sta t), by vale  
zeme de lske  dřúz stvo (břownfield, ale úz  je dost obsazeny  mnoha fiřmami). 

Z komeřc ní ch slúz eb je v obci obchod se smí s eny m zboz í m, masna a tř i hospody. V obci fúngúje i 
pos ta.  

 

TRH PRA CE 

Podí l nezame stnany ch osob c inil v Bořkovanech v kve tnú 2017 4,2 %, bylo zde 23 dosaz itelny ch 
úchazec ú  o zame stna ní  ve ve kú 15–64 let. Hodnota nezame stnanosti v obci je tak sřovnatelna  
s hodnotoú za celoú C R (4,1 %), leps í  nez  v přú me řú v Jihomořavske m křaji (4,8 %), ale vys s í  
v pořovna ní  s hodnotoú na ú řovni SO ORP Hústopec e (3,7 %). V pořovna ní  s kve tnem 2016 
ú řoven  nezame stnanosti v obci poklesla, jes te  v bř eznú vs ak podí l nezame stnany ch dosahoval 
5,8 %. Podí l osob nezame stnany ch de le nez  řok na poc tú vs ech úchazec ú  o zame stna ní  c inil v řoce 
2016 v přú me řú 38,3 %.  

Poc et volny ch přacovní ch mí st evidovany ch Ú ř adem přa ce C R se v Bořkovanech od sřpna 2016 do 
bř ezna 2017 pohyboval kolem 7, od dúbna úz  jsoú evidova na poúze 3 volna  přacovní  mí sta. K 1. 
12. 2015 bylo v obci obsazeno 64 přacovní ch mí st. 

 

4. INFRASTRÚKTÚRA 

TECHNICKA  INFRASTRÚKTÚRA 

Přakticky cela  obec je napojena na veř ejny  vodovod. I tak c a st doma cností  vyúz í va  k za sobova ní  
pitnoú vodoú vlastní  stúdny. Cca polovina vodovodú  je nova , polovina vodovodú  je ve velmi 
s patne m stavú. Te me ř  cely  vodovod je v majetkú obce. 

V obci je vybúdova na poúze des ťova  kanalizace. Ta je vs ak v havařijní m stavú. Odpadní  voda v obci 
není  c is te na. Vybúdova ní  splas kove  kanalizace je v c lenite m teře nú obce technicky i financ ne  dosti 
na řoc ne . R es ení m by mohly by t domovní  c istí řny odpadní ch vod. 

Obec není  plynofikova na. V obci je zřekonstřúovana  elektřicka  sí ť, túdí z  vs ichni za jemci mají  
moz nost vyta pe t domy elektř inoú. Vy znamna  c a st doma cností  nicme ne  topí  túhy mi palivy. 
Vzhledem k úmí ste ní  obce v ú dolí  jsoú zde vhodne  podmí nky přo tvořbú loka lní ch teplotní ch 
inveřzí . V topne m období  mohoú tyto inveřze znac ne  zhořs ovat řozptylova ní  a odnos koúř ovy ch 
zplodin.  



Program rozvoje obce Borkovany na období 2018–2023 

 

9 

V řoce 2017 obec přovedla modeřnizaci obecní ho řozhlasú. Búde ponecha n klasicky  dřa tovy  
řozvod. 

Inteřnetove  př ipojení  v obci zajis ťúje bezdřa tovy m vedení m C eskomořavska  telekomúnikac ní . 
Zac í na  se búdovat opticky  kabel. 

Komúna lní  odpady jsoú sva z eny svozovoú fiřmoú dvakřa t me sí c ne . Obc ane  př í mo v doma cnostech 
sepařújí  PET lahve a obaly TETRAPACK. V obci jsoú úmí ste ny kontejneřy na bí le  a bařevne  sklo, 
papí ř a objemny  odpad v blí zkosti hř bitova. V obci je k dispozici take  sbe řny  dvú ř přo kompletní  
sořtiment odpadú . Přo likvidaci biologicky řozloz itelne ho komúna lní ho odpadú ma  obec 
vybúdova nú komúnitní  komposta řnú. Po obci je řozmí ste no 5 kontejneřú . V př í pade  potř eby 
zame stnanci obce přovedoú specia lní  svoz od jednotlivy ch obc anú . 

 

DOPRAVNI  INFRASTRÚKTÚRA 

Přo silnic ní  dopřavú je klí c ova  silnice c . II/380 Břno – Hodoní n, přocha zejí cí  po jiz ní m okřaji ú zemí  
obce. Intenzita dopřavy na silnici II/380 zú stala mezi řoky 2010 a 2016 obdobna , mezi 3000–5000 
vozidly za 24 hodin. Mí řne  se vs ak zvy s ila intenzita dopřavy na komúnikací ch vedoúcí ch 
k Bořkovanú m – II/381 a III/0511, a to z 501 az  1000 vozidel za 24 hodin na 1001 az  3000 vozidel 
za 254 hodin ú oboú komúnikací . Zastave noú c a stí  obce přocha zí  silnice III. tř í dy III/513.  

V majetkú obce se nacha zí  dals í ch cca 9 km mí stní ch komúnikací . Mnohe  z nich jsoú z dú vodú 
nedostatkú přostř edkú  na opřavy ve velmi s patne m stavú. Opřavú vyz adújí  cca 4 km mí stní ch 
komúnikací . Za soúc asny ch podmí nek financova ní  mí stní  samospřa vy není  v sila ch obce tento stav 
za sadne  zme nit a přove st kompletní  řekonstřúkce úceleny ch ú sekú  vozovek.  

Chodní ky jsoú vybúdova ny poúze v ne kteřy ch c a stech obce. Vzhledem k chařakteřú za stavby totiz  
c asto není  v obci moz ne  vybúdovat plnohodnotny  liniovy  chodní k přo pe s í . V obci je ne kolik 
„úlic ek“ přo pe s í , kteře  jsoú obc any velmi hojne  vyúz í va ny, neboť znac ne  zkřacújí  přú chody mezi 
jednotlivy mi c a stmi obce. Ve ts ina te chto kořidořú  ma  nezpevne ny , třavnaty  nebo s otolinovy  
povřch coz  v př edjař í  přakticky znemoz n úje jejich úz í va ní . 

Dopřavní  obslúz nost v obci je zajis ťova na IDS JMK. Dopřava sme řem na Břno a Kloboúky je 
v podstate  dobř e pokřy va na. Hořs í  sitúace je s dostúpností  Hústopec í , př í padne  Bř eclavi v te to 
oblasti by bylo nútne  dosa hnoút zleps ení  a zjednodús ení  syste mú. 

V obci se spojújí  2 cyklisticke  třasy. Od seveřoza padú př icha zí  pode l Moútnicke ho potoka třasa 
5064, oznac ena  take  jako Břne nska  nebo LVA – Slavkovske  bojis te , kteřa  vede da l sme řem na velke  
Hoste řa dky. Od jihoza padú vede do centřa obce třasa 5054 oznac ena  jako Velkopavlovicka . 
V př í pade , z e vede třasa po komúnikací ch niz s í ch tř í d, pak je povřch zpevne ny , c a st povřchú třas 
vedoúcí ch po polní ch cesta ch je nezpevne ny .  

 

DOPRAVNI  OBSLÚZ NOST  

Obec Bořkovany lez í  v zo ne  630 Integřovane ho dopřavní ho syste mú Jihomořavske ho křaje. Obec 
je obslúhova na aútobúsovy mi linkami 109 (Břno – Hodoní n; v Kloboúka ch ú Břna navazúje linka 
541 do Hústopec í ) a 612 (Sokolnice, z el. st. – Boleřadice).  

V zastave ne m ú zemí  obce jsoú tř i aútobúsove  zasta vky, na katastřú obce je jes te  zasta vka 
Kloboúky ú Břna, Mařtinice, řozc.. S vy jimkoú jedne  jsoú zasta vky opřaveny. Zavedení m 
integřovane ho dopřavní ho syste mú se dopřavní  obslúz nost zleps ila. Obec na zajis te ní  dopřavní  
obslúz nosti př ispí va  c a stkoú 50 Kc  na osobú. 
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Počty spojů projíždějících obcí (k 16. 6. 2017) 

Směr Linka 
V pracovní dny V sobotu a v neděli 

Počet 
spojů 

Interval 
Počet 
spojů 

Interval 

Do Brna 

109 

28 
Az  na vy jimky po 

hodine . Ve s pic ce po 
pú l hodine . 

10 Az  na 
vy jimky po 

dvoú 
hodina ch. 

Z Brna 25 12 

Do Hustopečí 
Kombinace linek 

109 a 541 

15* Az  na vy jimky po 2 
hodina ch. Ve s pic ce po 

hodine . 

2 
Po 4 

hodina ch. Z Hustopečí 14 3 

Přamen: www.jizdniřady.cz 
* V jednom př í pade  jde o kombinaci linky 612 a linky 522 s př estúpem v S itboř icí ch. 

 

5. VYBAVENOST 

BYDLENI  

Dle poslední ho sc í ta ní  lidú, domú  a bytú  v řoce 2011 bylo v obci celkem 322 domú , z toho 82 
neobydleny ch (25,5 %, nadpřú me řny  podí l v pořovna ní  s Jihomořavsky m křajem i C R) ve ts inoú 
vyúz í vany ch k řekřeaci. Z obydleny ch domú  jsoú 4 domy bytove  s 20 byty, podí l obyvatel obce 
bydlí cí ch v bytech dosahoval 7,5 %. Velka  c a st neobydleny ch domú  je vyúz í va na k řekřeaci. 

Obytna  za stavba ma  řú znořody  chařakteř. Ve stř edú obce a kolem silnic se zachovala pú vodní  
za stavba chařakteřú zeme de lsky ch úsedlostí , a to ř adova  za stavba, kteřa  se př izpú sobila c lenite mú 
teře nú, ale i volne  sitúovane  statky ve svazí ch nad obcí . Hospoda ř ska  př í slús enství  jsoú c a stec ne  
př estavova na na obytne  plochy a c a stec ne  jsoú vyúz í va na přo dřobnoú zeme de lskoú vy řobú. 
Na obytne  objekty s hospoda ř sky m př í slús enství m navazújí  plochy zahřad. 

Stí sne na  za stavba ve svahú seveřoza padne  od na vsi (př í zemní  chalúpy se sedlovoú stř echoú 
a s mens í mi zahřadami) byla ovlivne na c lenity m teře nem. V soúc asne  dobe  je znac na  c a st te to 
za stavby vyúz í va na jako chalúpy k řekřeac ní mú bydlení . Nova  za stavba v okřajovy ch c a stech 
a mnohde i v přolúka ch ve stř edú obce je tvoř ena samostatne  stojí cí mi domky a dvojdomky 
v zahřada ch. Př estavby pú vodní  za stavby ve ts inoú dodřz újí  chařakteř sí dla, tedy př í zemní  domy 
se sedlovy mi stř echami. Za stavba ze sedmdesa ty ch a osmdesa ty ch let nema  venkovsky  chařakteř, 
ale c asto napodobúje me stske  domy. 

Za poslední ch 5 let (2012–2016) bylo v Bořkovanech postaveno 9 řodinny ch domú , nejví ce (6) 
v řoce 2015. Nova  bytova  vy stavba je řealizova na v přolúka ch mezi soúc asnoú bytovoú za stavboú. 
Nova  úlice s bytovoú za stavboú je navřz ena v jiz ní  c a sti obce kolem pú vodne  za húmenní  cesty. 
Vy stavbú lze řealizovat take  na pozemcí ch mezi toúto cestoú a sta tní  silnicí  II/380 Břno – Hodoní n. 
Dals í  plocha úřc ena  k za stavbe  se nacha zí  nad obcí  v c a sti zvane  „Obecn a c ky“ a take  v blí zkosti 
hř bitova v třati „Z lí bky“. Obec vlastní  pozemky přo bydlení  a za jem o vy stavbú v obci je. Rea lne  
moz nosti stave t jsoú ale velmi male  (není  moc zasí ťovany ch ploch). 

 

VER EJNE  SLÚZ BY 

Obec je zř izovatelem Za kladní  s koly a Mateř ske  s koly Bořkovany. Mateř ska  i za kladní  s kola fúngújí  
v jedne  búdove . V jednotř í dní  MS  je 28 de tí . V ZS  je ve s kolní m řoce 2016/2017 vyúc ova no 31 z a kú  
v 1. az  5. řoc ní kú. Jí delna a s kolní  kúchyne  vyz adújí  řekonstřúkci. Je tř eba i vybúdovat přostořy přo 
dřúz inú. Búdova je kompletne  zřevitalizovana , ma  vyme ne ny vs echny stavební  otvořy a zatepleny  
pla s ť. 

Zdřavotní  pe c e v obci je zajis ťova na jednoú ty dne , kdy do obce dojí z dí  přakticky  le kař . Ořdinace 
přakticke ho le kař e je úmí ste na ve ví ceú c elove m objektú v majetkú obce. Za dals í mi 

http://www.jizdnirady.cz/
http://www.jizdnirady.cz/
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zdřavotnicky mi slúz bami obc ane  dojí z de jí  na zdřavotní  stř edisko do nedaleky ch Kloboúk nebo 
Te s an. Specializovana  přacovis te  navs te vújí  v me stske  nemocnici v Hústopec í ch, Břne  př í padne  
Bř eclavi, kteřa  je vs ak dostúpna  přakticky jen za poúz ití  soúkřome ho dopřavní ho přostř edkú.  

R es ení  zdřavotnicke  za chřanne  slúz by (ZZS) v obci je silne  nevyhovújí cí . Obec spada  do ZZS 
Bř eclav, coz  je na dojezdnost zdloúhave js í , nez  c iní  cesta do Břna. Kdyz  př ijede sanitka, tak lidi 
podepí s oú nesoúhlas s př evozem do Bř eclavi a nechají  se odve zt řade ji do Břna. 

V obci se nenacha zí  z a dne  klasicke  zař í zení  socia lní  pe c e. Teře nní  socia lní  slúz by zajis ťúje 
pec ovatelska  slúz ba Giřasole z Hústopec í , př í padne  dojí z dí  přacovní k z Betle ma z Kloboúk 
(odlehc ovací  slúz by). Bylo by tř eba zvy s it kapacitú odlehc ovací  slúz by. Dve  fiřmy zajis ťújí  řozva z ky 
obe dú  (z Te s an a z Kas nice). 

 

Z IVOT V OBCI, KÚLTÚRA A SPORT  

V obci pú sobí  na sledújí cí  spolky: myslivci, rybáři, vinaři, Orel a Sokol. Myslivecke  sdřúz ení  patř í  
mezi nejaktivne js í  spolky. Za zemí  mají  v př ebúdovane  dřú bez a řne  za obcí . Sdřúz ení  
obhospodař úje vlastní  honitbú. Poř a da  de tske  dny a s te pa nske  za bavy. Na obecní m řybní kú 
vykona va  řyba ř ske  přa vo mí stní  řyba ř ska  skúpina. Ma  kolem 30 c lenú  a křome  samotne ho 
řybolovú take  pec úje o bezpřostř ední  okolí  řybní ka. V řoce 1998 byl v obci zaloz en Klúb př a tel 
ví na. Jak jiz  na zev napoví da , jedna  se o vinař sky  spolek, jehoz  c lenove  jsoú vinař i a vinohřadní ci 
z obce. Spolek ma  18 c lenú . Kaz de  dva řoky poř a da  na sva tek Josefa mí stní  vy stavú ví n. Kaz dořoc ne  
c lenove  klúbú kř tí  na Mařtina mlada  ví na. Nepřavidelne  poř a dají  ř í zene  degústace a odbořne  
př edna s ky. V obci byla znovúobnovena te locvic na  jednota Sokol se za kladnoú v mí stní  sokolovne . 
Sokol ma  v soúc asnosti kolem 30 c lenú . O ne co pozde ji byla obnovena i c innost ořganizace Ořel, 
kteřa  ma  za zemí  a sí dlo v mí stní  ořlovne . 

Přo poř a da ní  kúltúřní ch akci i přo spořtovní  aktivity jsoú v obci k dispozici sokolovna (vyúz í va  i 
s kola) a orlovna. Obe  búdovy potř ebújí  řekonstřúkci. V př í pade  sokolovny v řoce 2017 přobí ha  
př evod na obec. Přo venkovní  poř a da ní  akcí  je k dispozici přostoř ú sokolovny, ařea l myslivny, 
př í padne  přo spořtovní  akce ví ceú c elove  hř is te . 

V c a sti obce „Bař ina“ se nacha zí  fotbalové hřiště se smí s eny m s otolino-třavnaty m povřchem. 
Vzniklo v padesa ty ch letech na nava z ce a nema  řegúle řní  řozme řy. Nove  bylo vybúdova no 
víceúčelové  hřiště „Na Přostř edn a kú“ (tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, ha zena  a 
dals í  mí c ove  hřy). Soúc a stí  přostořú je i skatepařk, de tske  hř is te  a venkovní  posilovna. Dals í  
de tska  hř is te  jsoú nad obecní m ú ř adem ú MS  a v dolní  c a sti obce (toto hř is te  je tř eba 
zřekonstřúovat).  

Obec zř izúje místní knihovnu. Pú jc ova ní  knih ma  v obci dloúhoú třadici. Přvní  knihovna zde 
existovala jiz  př ed přvní  sve tovoú va lkoú. V soúc asnosti je úmí ste na ve ví ceú c elove m objektú 
v majetkú obce, kteřy  byl vybúdova n v polovine  90. let. Ma  k dispozici cca 6000 svazkú  
a navs te vúje ji přavidelne  př es 70 obc anú .  

 

PAMA TKY  

Nejvy znamne js í  kúltúřní  pama tkoú a take  úřbanistickoú dominantoú obce je farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kteřy  je pama tkove  chřa ne ny . Jde o pozdne  bařokní  stavbú 
jednodúchy ch fořem z řokú 1746. Vlastní kem kostela je Cí řkev ř í mskokatolicka  Fařní  ú ř ad 
Bořkovany. 

Da le je v obci pama tkove  chřa ne na  vstúpní  břa na evangelicke ho hř bitova, ařchitektonicky 
ojedine ly  zvonicovy  typ, je z řokú 1857. Vlastní kem břa ny evangelicke ho hř bitova je obec 
Bořkovany. 

Nejdú lez ite js í m sve bytny m přvkem lidovy ch třadic v obci je vy řoba třadic ní ch bořkovansky ch 
křaslic. Toúto c inností  se zaby va  př ibliz ne  40– 50 z en. Úva dí  se, z e v minúlosti pútovalo z obce 
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100– 120 tisí c kúsú  křaslic řoc ne , kteře  se přostř ednictví m fiřem zahřanic ní ho obchodú (např . 
Za dřúha ART s.ř.o. Přaha) vyva z ely do cele ho sve ta. Př i sve tovy ch vy stava ch byla mnohdy ne kteřa  
z bořkovansky ch z en př izva na, k př edva de ní  třadic ní  vy řoby křaslic a tí m řepřezentovala obec i 
nas i zem. V řoce 2009 byla v Bořkovanech vybúdova na sta la  expozice kraslic. Jsoú zde 
soústř ede ny expona ty od mnoha bořkovansky ch male řec ek. Expozicí  přova dí  jedna z male řec ek, 
kteřa  vys křabova ní  (jak se ř í ka  v Bořkovanech, ře sova ní ) př í mo na mí ste  za jemcú m př edvede. 

Mí stní  hřbitov pocha zí  z řokú 1831, kdy  Bořkovany zasa hla epidemie choleřy. Př ekotne  zaloz ení  
nove ho hř bitova ma  negativní  dopady na jeho vzhled az  do dnes ní ch dnú . Ve stařs í , katolicke  c a sti 
jsoú hřoby nate sna ny jeden na dřúhy , coz  velmi zte z úje př í stúp k jednotlivy m hřobú m. V mlads í , 
evangelicke  c a sti hř bitova jsoú jiz  hřoby zaloz eny pode lne  s chodní ky přo pe s í  a jsoú tak lehce 
př í stúpne . V řoce 2016 byla stařa  c a st hř bitova zřekonstřúova na a v řoce 2017, nebo 2018 
přobe hne řozs í ř ení  hř bitova (zaloz ení  novy ch hřobú , kolúmba řia; sta vají cí  úvolne ne  plochy ve 
staře  c a sti by tak mohly by t v přú be hú c asú úvolne ny přo vznik novy ch komúnikac ní ch kořidořú ). 

 

6. Z IVOTNI  PROSTR EDI  

STAV Z IVOTNI HO PROSTR EDI  

Rozloha katastřú obce Bořkovany c iní  1394,32 hektařú . 82,3 % z te to plochy zaújí ma  zeme de lska  
pú da (podí l ořne  pú dy z celkove  řozlohy c iní  72 %). Tyto hodnoty dokúmentújí  vy řazne  
zeme de lsky  chařakteř ú zemí . Podí l zeme de lske  pú dy v C R c iní  53,7 % (ořna  pú da zabí řa  poúze 
38,3 % ú zemí ), v Jihomořavske m křaji je přo zeme de lske  ú c ely vyúz í va no 59,5 % (zořne no je 49,4 

%). Podí va me-li se na ostatní  typy 
vyúz ití  ú zemí  tak je ve sřovna ní  
s okolní mi obcemi pome řne  
vy znamny  6% podí l vinic (80 ha). 
Lesní  pozemky zabí řají  151 ha. Na 
ú zemí  obce se nenacha zí  z a dne  
chřa ne ne  ú zemí . 

V mnoha c a stech obce se nacha zejí  
řozsa hle  plochy veř ejne  zelene  a 
pařkú . Dřúhova  skladba střomú  
není  vhodne  ř es ena a je poplatna  
dobe  sve ho vznikú. Nalezneme zde 
př edevs í m jehlic nany, kteře  je 
nútne  postúpne  nahřazovat 
třadic ní mi listnaty mi dřúhy. Stav 
zelene  v obci je dobřy . Kolem obce 
jsoú vybúdova ny přotieřozní  pa sy, 
vysa zena nova  alej, obnoven stařy  
sad. 

V obci přamení  Bořkovansky  potok, přote kají cí  ú dolí m k seveřoza padú. Potok se vle va  do 
za vlahove  na dřz e v katastřa lní m ú zemí  soúsední  obce Te s any. Katastřa lní  ú zemí  obce je znac ne  
c lenite . Sí dlo je silne  ohřoz eno př í valovy mi vodami z okolní ch polí  a zahřad a na sledny mi 
akúmúlacemi úna s ene ho mateřia lú. Na svazí ch v obci a její m bezpřostř ední m okolí  nelze vyloúc it 
nebezpec í  vznikú sesúvú  pú dy. Do křajiny je potř eba vřa tit meze, řemí zky a v ne kteřy ch třatí ch 
zme nit zpú sob hospodař ení . Ve vytipovany ch c a stech obce je nútno vybúdovat lapac e př í valove  
vody a súche  poldřy (jeden je hotovy , dals í  je tř eba vybúdovat). 

Na katastřú obce se nacha zí  zřekúltivovana  skla dka TKO Gagřazy.  
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7. SPRA VA OBCE 

OBECNI  Ú R AD A KOMPETENCE OBCE 

Obecní  ú ř ad Bořkovany je obecní m ú ř adem se za kladní  pú sobností . Matřika a stavební  ú ř ad se 
nacha zí  v Kloboúka ch ú Břna. Ostatní  agendy vyř izúje Me stsky  ú ř ad obce s řozs í ř enoú pú sobností  
Hústopec e.  

Ze zastúpitelstva je úvolne ny m zastúpitelem poúze stařosta. Zastúpitelstvo se scha zí  dle potř eby, 
minima lne  vs ak 4 x řoc ne . Obec vyda va  nepřavidelne  1–3x do řoka zpřavodaj s na zvem 
„Bořkovansky  obc asní k“. Obec stabilne  zame stna va  ú c etní  a úklí zec kú. Obec př i ú dřz be  zelene , 
svozú odpadú  a obslúze komposta řny vyúz í va  přacovní kú  na veř ejne  přospe s ny ch přací ch.  

Obecní  ú ř ad je úmí ste n ve stř edú obce ve dvoúpodlaz ní  búdove  z řokú 1975. Kancela ř e obecní ho 
ú ř adú jsoú v patř e búdovy. V př í zemí  búdovy je gařa z , dí lna, s atna a klúbovní  mí stnost. Dř í ve 
přostořy v př í zemí  sloúz ily mí stní mú hasic ske mú spolkú, kteřy  v soúc asnosti není  aktivní . Búdova 
je po kompletní  řekonstřúkci. Obecní  ú ř ad není  bezbařie řovy . 

Ú zemní  pla n obce je z řokú 2012. V obci nejsoú řealizova ny komplexní  pozemkove  ú přavy, 
nicme ne  existúje za jem na jejich přovedení . V minúlosti me la obec zpřacovany  přogřam obnovy 
venkova. 

Obec je c lenem Mikřořegionú Hústopec sko da le take  Svazú me st a obcí  C R a Spolkú přo obnovú 
venkova. Ú zemí  obce je soúc a stí  Mí stní  akc ní  skúpiny Hústopec sko, 

 

HOSPODAR ENI  A MAJETEK OBCE  

Obec Bořkovany za poslední  3 řoky dosa hla celkove ho př ebytkú řozpoc tove ho hospodař ení  ve vy s i 
ví ce nez  6 mil. Kc , kteřy  poúz ila zejme na na tvořbú řezeřv na be z ne m ú c tú a na spla cení  pú jc eny ch 
přostř edkú . Obec v poslední ch 3 letech zí skala okolo 16 milionú  na dotací ch, nejví ce v řoce 2014.  

Podí va me-li se detailne ji na střúktúřú př í jmú  a vy dajú  v poslední ch 3 letech, tak dan ove  př í jmy 
tvoř ily necely ch 35 % v řoce 2014, kdy přobí hala vy znamna  investic ní  akce a ví ce nez  75 % v řoce 
2015 a 2016. Nedan ove  př í jmy jsoú zejme na nejřú zne js í  poplatky stanovene  mí stní  vyhla s koú, 
poplatky za přona jmy majetkú obce a ú řoky. Kapita love  př í jmy jsoú spí s e na řazovoú a okřajovoú 
za lez itostí , kdy obec nejc aste ji přoda va  mens í  pozemky obc anú m nebo podnikatelú m na jejich 
z a dost. 
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Ve ts inú řozpoc tovy ch vy dajú  tvoř í  be z ne  (přovozní ) vy daje s vy jimkoú řokú 2014, kdy přobí hala 
velka  investic ní  akce, a kapita love  vy daje př evys ovaly be z ne  vy daje. Podí l kapita lovy ch 
(investic ní ch) vy dajú  kopí řúje dotac ní  př í jmy. Saldo be z ny ch př í jmú , coz  je řozdí l be z ny ch př í jmú 1 
a be z ny ch vy dajú 2, př edstavúje c a stkú, kteřoú obec mú z e poúz í t na investic ní  vy daje, na 
spolúfinancova ní  zí skany ch dotací  nebo na spla cení  svy ch za vazkú  aniz  by si músela břa t dals í  
pú jc kú nebo přoda vat svú j majetek. Tento úkazatel mú z eme nazvat i tzv. dlúhovoú kapacitoú. Tato 
dlúhova  kapacita se v letech 2014–2016 pohybovala na hřanici 4 milionú .  

  

 

 

Obec Bořkovany vlastní  vedle búdovy obecní ho ú ř adú jes te  búdovú s koly, ví ceú c elovy  dú m, 4 
aútobúsove  zasta vky (jedna je tř eba opřavit), ma řnici, zvonici (evangelicka  ve z ) a dú m c . p. 74 
(masna; bylo by tř eba zřekonstřúovat, ale je přonajate ). S vy jimkoú úvedeny ch komenta ř ú  jsoú 
nemovitosti v dobře m stavú. 

Rozloz ení  pozemkú  ve vlastnictví  obce je zna zořne no na na sledújí cí m obřa zkú. 

                                                             
1 Be z ne  př í jmy jsoú př í jmy, kteře  se ví ceme ne  kaz dořoc ne  opakújí . Jedna  se o soúc et dan ovy ch př í jmú , 
nedan ovy ch př í jmú  a na řokovy ch třansfeřú . Do be z ny ch př í jmú  naopak nepatř í  nena řokove  třansfeřy nebo 
kapita love  př í jmy z přodeje majetkú. 

2 Be z ne  vy daje jsoú vy daje, kteře  se kaz dořoc ne  opakújí . Soúvisí  s be z ny m hospodař ení m obce. Do be z ny ch 
vy dajú  nepatř í  např . vy daje na poř í zení  majetkú (kapita love  vy daje). 
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Nemovitosti ve vlastnictví obce Borkovany 
Přamen: www.cúzk.cz 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Vy chodiska přo na vřhovoú c a st jsoú zpřacova na zejme na na za klade  poznatkú  z chařakteřistiky 
obce a za ve řú  dotazní kove ho s etř ení  na zořú  obyvatel a zachycújí  základní (klíčové) podněty pro 
návrhovou část, a to zejme na silne  střa nky / pozitiva, řozvojove  faktořy a slabe  střa nky /negativa / 
přoble my jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí . Vnější faktory (př í lez itosti a ohřoz ení ) vycha zí  
z posoúzení  obecny ch i konkře tní ch politicky ch, ekonomicky ch, socia lní ch, technologicky ch, 
enviřonmenta lní ch a legislativní ch vlivú , kteře  mohoú mí t dopad na řozvoj obce. 

 

KLI C OVE  PODNE TY ZE S ETR ENI  NA ZORÚ  OBYVATEL 

V polovine  c eřvna 2017 přobe hlo dotazní kove  s etř ení  na zořú  obyvatel. Celkove  se zapojilo 14 
obyvatel. 

S etř ení  se zú c astnilo 11 múz ú  a 3 z eny. Ve ve kú 15–29 let byla 1 osoba, ve ve kú 30–49 let bylo 8 
osob, ve ve kú 50–64 let 4 osoby a nad 65 let 1 osoba. Mezi řespondenty bylo 8 osob 
s vysokos kolsky m, 4 osoby se stř ední m odbořny m a 4 osoby se stř edos kolsky m vzde la ní m 
s matúřitoú. V 6 př í padech odpoví daly osoby z ijí cí  s de tmi do 18 let, v 5 př í padech s lo 
o doma cnosti bez de tí . 5 odpove dí  pocha zelo od řoda kú , 6 od osob, kteře  se př iste hovaly 
v dospe losti př ed ví ce nez  pe ti lety. Nove js í  př iste hovalci se zapojili 3. 

Ví ce nez  90 % řespondentú  se v obci z ije dobř e. Nikdo neúvedl, z e by se mú v obci z ilo s patne . 
Nejví ce si řespondenti va z í  klidne ho z ivota v obci a blí zkosti př í řody a křitizújí  nejc aste ji neza jem 
obyvatel o obec a nedostatec ny  kúltúřní  a spolec ensky  z ivot. 

 

Obyvatele  komplexne  hodnotili přostř edí  a slúz by v obci. Jednotliva  te mata zna mkovali na stúpnici 
1–5 jako ve s kole. Nejle pe hodnoceny (nejniz s í  přú me řna  zna mka) jsoú dostúpnost MS  a ZS , 
nakla da ní  s odpady a ú řoven  hřomadne  dopřavy. Nejhú ř e je hodnocena ú řoven  technicke  
infřastřúktúřy. Z chybe jí cí ch slúz eb řespondenti nejc aste ji úva de li kadeř nictví .  
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12 ze 14 řespondentú  povaz úje mezilidske  vztahy v obci za dobře . Za ne moc dobře  je oznac ily 2 
osoby. 11 řespondentú  si myslí , z e obyvatele  mají  dostatek př í lez itostí  ke vza jemny m 
spolec ensky m kontaktú m, 3 řespondenti s tí m vs ak nesoúhlasí . 

9 řespondentú  úvedlo, z e sledúje infořmace o de ní  v obci na webovy ch střa nka ch obce přavidelne , 
5 řespondentú  je sledúje poúze obc as.  

Napřosta  ve ts ina řespondentú  je ochotna  zapojit se do řozvoje obce. Z moz ny ch zpú sobú  zapojení  
se úva de li řespondenti např . ú klid a seka ní  třa vy kolem vlastní ch domú anebo ú c ast na břiga da ch.  

Klí c ovoú ota zkoú přo búdoúcnost obce je, jak by se obec me la poc etne  řozví jet. Dle 10 
řespondentú  by me la obec zú stat př ibliz ne  stejne  velka . 2 řespondenti by podpořovali postúpny  
mí řny  řú st obce a 1 by úví tal intenzivní  vy stavbú novy ch domú  a řychle  zvy s ení  poc tú obyvatel.  



Program rozvoje obce Borkovany na období 2018–2023 

 

18 

 

V př í pade  búdoúcí ch investic řespondenti jednoznac ne  podpořújí  řekonstřúkci mí stní ch 
komúnikací . Vy řazna  je i podpořa bytove  vy stavby a opřavy pama tek v obci. Podpořa kúltúřní ch, 
spolec ensky ch a spořtovní ch aktivit je na 4. mí ste .  

 

SWOT ANALY ZA 

Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější 
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat. 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Rostoúcí  poc et obyvatel 

 Nova  spořtovis te  

 Třadice „ře sova ní “ křaslic 

 Bohaty  spolec ensky  z ivot v obci 

 Kladne  saldo hospodař ení  obce 

 Dobřa  přa ce a komúnikace obecní ho 
ú ř adú 

 S patny  stav sokolovny a ořlovny 

 Obec není  plynofikova na, vyta pe ní  túhy mi palivy 

 V obci nejsoú c is te ny odpadní  vody 

 C lenite  ú zemí  obce 

 Ma lo volny ch ploch přo podnika ní  

 S patny  technicky  stav cca poloviny vodovodú  v obci 

 S patny  technicky  stav cca poloviny mí stní ch 
komúnikací  

 Absence chodní kú  

 Vymezení  pozemkú  přo vy stavbú, ale 
nezasí ťovany ch 

 Nevhodna  skladba zelene  

 Nepřovedene  komplexní  pozemkove  ú přavy 

 Ohřoz ení  př í valovy mi vodami 

 Existence ekologicke  za te z e 

PŘÍLEŽITOSTI 
(co se děje, či bude dít kolem nás a my 

to můžeme využít) 

OHROŽENÍ 
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se s tím 

budeme muset vypořádat) 

 Dotac ní  podpořa domovní ch c istí řen 
odpadní ch vod 

 Vyúz ití  dotac ní ch zdřojú  z na řodní ch a 
evřopsky ch přogřamú  

 Sesúvy pú dy 

 Dopady klimaticke  zme ny – např . př í valove  des te  
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 DLOUHODOBÁ VIZE  

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplne ní  vize búde dosaz eno 
řealizací  ne kolika navazújí cí ch stř edne doby ch přogřamú  řozvoje obce. 

VIZE OBCE BORKOVANY V ROCE 2035 

Obec se búde da le mí řne  popúlac ne  řozví jet. Zvy s í  se aktivita obyvatel a mnoz ství  akcí  konají cí ch 
se v obci. 

Obec búde mí t zřekonstřúovane  mí stní  komúnikace a cesty přo pe s í . Búdoú úpřaveny búdovy 
v majetkú obce sloúz í cí  veř ejnosti – dokonc eny opřavy a řozs í ř ení  ZS , opřavena te locvic na. 

Obec búde chřa ne na př ed ohřoz ení m př í valovy mi des ti. Búdoú řealizova ny komplexní  pozemkove  
ú přavy a dojde ke zleps ení  stavú zelene  a ke stabilizaci křajiny. 

 

 

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY  

Opatření zastř es úje soúboř aktivit k úřc ite mú te matú a stanoví  př í stúp k ř es ení  jednotlivy ch 
te mat a přoble mú . Opatř ení  jsoú seskúpena do pe ti za kladní ch rozvojových oblastí. Aktivita 
oznac úje konkře tní  akci, c innost, přojekt v řa mci opatř ení .  

Přehled rozvojových oblastí a opatření 

 
 
 

 

 

•A.1Zkvalitnění dopřavní infřastřúktúřy
•A.2 Dobúdování a obnova technické infřastřúktúřy

A. Infrastruktura

•B.1 Zkvalitnění vybavenosti
•B.2 Spřáva obce

B. Vybavenost

•C.1 Zkvalitnění životního přostředí
•C.2 Zlepšování vzhledú obce

C. Životní prostředí
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OPATŘENÍ A AKTIVITY 

A. Infrastruktura 

A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Osvětlení vjezdů do obce 2019 stařosta 1000 řozpoc et obce, SFDI  

Opravy místní komunikace Pod hřbitovem 2018 stařosta 5000 řozpoc et obce  

Opravy místní komunikace v blízkosti 
pošty 

2019 stařosta 2000 řozpoc et obce  

Dobudování chodníků / zpevnění cest pro 
pěší 

přú be z ne  stařosta 2000 řozpoc et obce  

Oprava uliček pro pěší přú be z ne  stařosta 2000 řozpoc et obce  

Oprava autobusové zastávky 2019 stařosta 500 řozpoc et obce  

Vyjednání zlepšení dopravní dostupnosti 2018 stařosta – – 
Zleps ení  dostúpnosti Hústopec í , př í padne  
Bř eclavi. Dosaz ení  zjednodús ení  syste mú.  

Zpevnění povrchu cyklostezky Lednicko-
valtický areál – Slavkov 

2020 stařosta 2000 dotace  

Výstavba parkovacích stání přú be z ne  stařosta  řozpoc et obce  

 

A.2 Dobudování a obnova technické infrastruktury 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Propojení vodovodu s Vírským oblastním 
vodovodem 

2019 stařosta 4500 řozpoc et obce 
Ve spolúpřa ci s S itboř icemi a 
Nikolc icemi. 

Rekonstrukce vodovodu v místní části 
Tomášov 

2019 stařosta 1200 řozpoc et obce  
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Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Zasíťování pozemků pro výstavbu vy hled stařosta  řozpoc et obce 

V jiz ní  c a sti obce kolem pú vodne  
za húmenní  cesty, v c a sti zvane  
„Obecn a c ky“ a take  v blí zkosti hř bitova v 
třati „Z lí bky“. 

Dobudování kanalizační soustavy dle dotace stařosta  dotace, řozpoc et obce 
Existújí cí  des ťova  kanalizace je v 
havařijní m stavú. 

Zajištění čištění odpadních vod dle dotace stařosta  dotace, řozpoc et obce 
Vybúdova ní  c istí řny odpadní ch vod ve 
vazbe  na dobúdova ní  kanalizac ní  sí te , 

nebo vyúz ití  domovní ch c istí řen. 

Rekonstrukce vodovodu Štoček vy hled stařosta  řozpoc et obce  

Rekonstrukce vodovodu u Větřáku 2023 stařosta  řozpoc et obce  

  

 

B. Vybavenost 

B.1 Zkvalitnění vybavenosti 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Vybudování nástavby základní školy  2018 stařosta 1600 dotace, řozpoc et obce Vytvoř ení  přostoř přo dřúz inú. 

Realizace přístavby ZŠ do školního dvora  vy hled stařosta  dotace, řozpoc et obce 
S kola by zí skala novoú jí delnú a take  

kabinet. 

Rekonstrukce sokolovny 2020 stařosta 8000 dotace, řozpoc et obce  

Rekonstrukce dětských hřišť 2018 stařosta 400 
dotace MMR, řozpoc et 

obce 
Hř is te  v pařkú na „Bař ine “ nad obecní m 
ú ř adem ú MS  a v c a sti obce Toma s ov 

Výstavba nízkoprahových bytů vy hled stařosta  dotace, řozpoc et obce  
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B.2 Správa obce 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Rozšíření hřbitova 
2018 - 
2019 

stařosta 3000 řozpoc et obce 

Vyúz ití  řezeřvní ch ploch v te sne m 
soúsedství  hř bitova, kteře  jsoú v majetkú 
obce. Zde je dostatek mí sta přo zaloz ení  
novy ch hřobú , kolúmba řia a sta vají cí  
úvolne ne  plochy ve staře  c a sti by tak 
mohly by t v přú be hú c asú úvolne ny přo 
vznik novy ch komúnikac ní ch kořidořú . 

 

 

C. Životní prostředí 

C.1 Zkvalitnění životního prostředí 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Vybudování soustavy rybníků v Otnickém 
žlebu  

2018 stařosta 3000 dotace Celkem 3 řybní ky. 

Vybudování suchých poldrů 2019 stařosta  dotace 
Poldřy c . 2 a 3. Ochřana př ed př í valovoú 

vodoú. 

Péče o významné krajinné prvky přú be z ne  stařosta  dotace  

Výsadba zeleně a krajinné úpravy přú be z ne  stařosta  řozpoc et obce 
Do křajiny je potř eba vřa tit meze, 

řemí zky a v ne kteřy ch třatí ch zme nit 
zpú sob hospodař ení . 

Obnova původních ovocných sadů 2020 stařosta 1000 dotace  

Realizace komplexních pozemkových 
úprav 

dle dotace stařosta  
dotace (Pozemkovy  

fond) 
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C.2 Zlepšování vzhledu obce 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(v tis.) 
Zdroje financování Komentář 

Revitalizace zeleně ve středu obce přú be z ne  stařosta  řozpoc et obce 
Komplexní m ř es ení m ploch zelene  a 

pařkú , soúc a stí  i ú přava okolí  obecní ho 
ú ř adú. 

Revitalizace návsi vy hled stařosta    

Oprava drobných památek přú be z ne  stařosta 1000 dotace, řozpoc et obce  



 

 

B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU  

Za koordinaci c inností  spojeny ch s přogřamem řozvoje obce je zodpove dny  starosta. 

Sledování a vyhodnocování plnění přogřamú řozvoje obce přova dí  Financ ní  vy boř ve 
spolúpřa ci se stařostoú obce. 

Návrh aktualizací programu rozvoje (zejme na ú přavy teřmí nú , na kladú  a financ ní ho pla nú 
– řozloz ení  na kladú  v jednotlivy ch letech řealizace) př ipřavúje Financ ní  vy boř v ú zke  
soúc innosti se stařostoú obce s ohledem na vyhodnocení  plne ní  v př edchozí m řoce a ve vazbe  
na tvořbú řozpoc tú na na sledújí cí  řok. 

Přogřam řozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro 
činnost jednotlivých orgánů obce. Ořganizace/osoby úvedene  ve sloúpci odpove dnost ú 
jednotlivy ch aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitú 
nemúsí  př í mo řealizovat, ale mohoú na řealizaci poúze dohlí z et, iniciovat zapoc etí  řealizace 
apod.). 

Přogřam řozvoje je za vazny m podkladem pro přípravu rozpočtu obce. 

Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního 
roku rozloženy následovně: 

Měsíc Činnosti Kdo udělá 

R í jen 
Vyhodnocení  sta vají cí ho plne ní  v dane m řoce a na vřh 

aktúalizace  
Financ ní  vy boř 

Listopad 

Přojedna ní  na vřhú aktúalizace na zastúpitelstvú obce 

Přova za ní  přogřamú řozvoje a řozpoc tú na na sledújí cí  řok 
(rozpočet zohlední stav plnění programu rozvoje, 

v programu rozvoje se upraví částky a harmonogram dle 
návrhu rozpočtu) 

Zastúpitelstvo obce 

 

Přosinec 
Schva lení  na vřhú aktúalizace  

(spolú se schva lení m na vřhú řozpoc tú) 
Zastúpitelstvo obce 

Průběžně Sběr podnětů a aktuálních informací Starosta, finanční výbor 

 

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahúje ú jednotlivy ch aktivit na sledújí cí  
infořmace: 

– Stav realizace: splne no / v řealizaci dle pla nú (vyúz í va no zejme na ú ví celety ch 
aktivit) / v řealizaci (ale pozde ji / dř í ve opřoti pla nú) / neřealizova no. 

– Skutečné náklady. 
– Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejme na zdú vodne ní  přoc  aktivita nebyla 

řealizova na dle pla nú, da le i např . zkús enosti z řealizace, kteře  by mohly by t vyúz ity. 

Stav řealizace lze v tabúlce s př ehledem aktivit vyja dř it zabařvení m (např . zelena  = splne no, 
ořanz ova  = v řealizaci). 

 

Aktualizace programu rozvoje búde přobí hat obvykle 1 x řoc ne . Na vřh aktúalizace 
zpřacova va  Financ ní  vy boř v ú zke  soúc innosti se stařostoú obce a Kontřolní m vy bořem. 
Na vřh aktúalizace músí  by t přojedna n a schva len zastúpitelstvem obce. 



 

 

Př i řoc ní  aktúalizaci búdoú vz dy aktúa lní  sitúaci př izpú sobeny na sledújí cí  ú daje: 

– Teřmí ny. 
– Na klady. 

V př í pade  potř eby je moz ne  vyř adit pla novanoú aktivitú nebo doplnit aktivitú novoú. 

Na vřh aktúalizace búde obsahovat př ehled přovedeny ch zme n. Na jeho za klade  búde 
vytvoř ena a zveř ejne na aktúa lní  podoba přogřamú řozvoje obce. 

Aktualizace přogřamú řozvoje probíhá z technického hlediska na sledovne : 

Podkladem přo aktúalizaci jsoú tabúlky se specifikací  aktivit (př í mo v na vřhove  c a sti 
přogřamú řozvoje, nebo v př ehledove  tabúlce v excelú). 

V tabúlka ch se z lúty m podbařvení m zvy řazní  aktúalizovane  ú daje, řesp. doplne ne  
aktivity. C eřvene  se potom podbařví  aktivity, jejich řealizace se nepř edpokla da . 

 

 

 


