PROGRAM ROZVOJE OBCE SUCHOV
NA OBDOBÍ 2019–2024

6. 9. 2018

Dokument byl zpracován v rámci projektu Zavedení strategického řízení v obcích mikroregionu
Horňácko (reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002959).

Kontakt:
Obecní úřad Suchov
Suchov 63
696 71 Suchov
Tel.: 518 383 124
E-mail: ou-suchov@post.cz
Web: http://www.suchov.cz

Zpracoval:
GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství
nám. 28. října 3, 602 00 Brno
E-mail: garep@garep.cz
Web: www.garep.cz
Zpracovatelský tým:
Ing. Jan Binek, Ph.D.
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Ing. Zdeněk Šilhan
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Program rozvoje obce Suchov na období 2019–2024

OBSAH
ÚVOD..................................................................................................................................................................... 4
A. ANALYTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................................... 5
A.1 Charakteristika obce .......................................................................................................................... 5
1. Území ...................................................................................................................................................... 5
2. Obyvatelstvo ......................................................................................................................................... 6
3. Hospodářství ........................................................................................................................................ 8
Ekonomická situace...........................................................................................................................................8
Trh práce................................................................................................................................................................8
4. Infrastruktura...................................................................................................................................... 9
Technická infrastruktura ................................................................................................................................9
Dopravní infrastruktura ..................................................................................................................................9
Dopravní obslužnost ...................................................................................................................................... 10
5. Vybavenost ......................................................................................................................................... 10
Bydlení ................................................................................................................................................................. 10
Veřejné služby .................................................................................................................................................. 10
Život v obci, kultura a sport ........................................................................................................................ 11
6. Životní prostředí .............................................................................................................................. 11
7. Správa obce........................................................................................................................................ 12
Obecní úřad a kompetence obce ............................................................................................................... 12
Hospodaření a majetek obce ...................................................................................................................... 12
A.2 Východiska pro návrhovou část .................................................................................................. 15
Klíčové podněty ze šetření názorů obyvatel ................................................................................ 15
SWOT analýza........................................................................................................................................ 18
Další východiska ................................................................................................................................... 19
B. NÁVRHOVÁ ČÁST ...................................................................................................................................... 20
B.1 Dlouhodobá vize................................................................................................................................ 20
B.2 Opatření a aktivity............................................................................................................................ 20
B.3 Podpora realizace programu ........................................................................................................ 25

3

Program rozvoje obce Suchov na období 2019–2024

ÚVOD
Program rozvoje obce Suchov je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy
o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako
manuály pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje
šance získat vnější finanční prostředky.
Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2043, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na
rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 15 let (přibližně do roku 2035).
Program rozvoje obcí je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových
šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Zavedení strategického řízení v obcích
mikroregionu Horňácko realizovaného Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Horňácko.
Úvodní diskuzní setkání s občany proběhlo 3. 5. 2018. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová
situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji.
Na přelomu května a června 2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se
zúčastnilo 20 osob. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V červnu byl sestaven první pracovní návrh PRO. Na setkání zastupitelů a občanů 6. 9. 2018 byl PRO
doplněn a doladěn.

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Suchov dne 6. 9. 2018.

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
Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace
v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení
hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin.

1. ÚZEMÍ
Obec Suchov leží na okraji chráněnné krajinné oblasti Bílé Karpaty na předhůří Velké Javořiny ve
východní části okresu Hodonín, 16 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou a 10 km
severozápadně od Velké nad Veličkou. Rozkládá se v údolí Suchovského potoka a na západním
úpatí Suchovského Šumárníku (477 m n. m.). Součástí obce jsou také okolní přilehlé osady
Suchovské Mlýny, Zámečníkovy Mlýny a Podhajské Mlýny. Obec je tvořena jedním katastrem
(hranice katastru je na níže uvedeném obrázku vyznačena červenou čárou). Suchov spadá do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou.
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Celková rozloha obce činí 1446 hektarů. Hustota zalidnění činí pouze 33 obyvatel/km2. Obec patří
svou rozlohou mezi středně velké obce. Průměrné území obce v České republice zaujímá 1261 ha,
v Jihomoravském kraji potom 1070 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1500. Obec založili rodiny Horňáků pocházejících od
slovenské Žiliny. V katastru obce byly učiněny ojedinělé nálezy pravěkých kamenných nástrojů ze
starší doby kamenné. Obec byla osídlena v polovině 13. století, v období kolonizace Němci, z čehož
pochází původní název Suché Němčí. Hlavním zaměstnáním obyvatelstva byl chov dobytka a
práce v lese. Na počátku 13. století zde stával hrad Kašperk, zničený v husitských válkách.

2. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel v obci Suchov od počátku 90. let do současnosti převážně klesá. Ještě v roce 1990
měla obec 659 obyvatel, na konci roku 2016 již jen 475 obyvatel, z toho 243 mužů a 232 žen.

Počet obyvatel
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Dlouhodobý pokles počtu obyvatel je způsoben zejména tím, že se lidé z obce vystěhovávají. Za
posledních 10 let také kromě roků 2011 a 2015 zemřelo ročně více osob než se narodilo. Celkem
se za posledních 10 let narodilo 37 dětí, zemřelo 54 osob, přistěhovalo se 70 osob a vystěhovalo
114 osob.
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Ke konci roku 2016 bylo 10,5 % obyvatel obce ve věku do 15 let (50 osob), 64,6 % ve věku 15–64
let (307 osob) a 24,8 % obyvatel obce bylo starších 65 let (118 osob). Průměrný věk dosáhl ke
konci roku 2016 velmi vysoké hodnoty 45,7 let, ke konci roku 2012 byl průměrný věk 44,0 let.
Index stáří (tj. podíl seniorů ve věku 65+ a počtu dětí do 15 let) ve výši 236,0 indikuje, že počet
seniorů nad dětskou složkou více než dvakrát převažuje a dokonce se zvyšuje, jelikož tento
ukazatel v roce 2012 vykazoval hodnotu 203,8. Pro budoucí rozvoj obce je to velmi negativní
ukazatel a bude vyžadovat zvýšenou pozornost zajištění podmínek pro stárnutí obyvatel. S velkou
pravděpodobností se bude počet obyvatel v obci i nadále snižovat. Podrobnou věkovou strukturu
obyvatel ukazuje věková pyramida.

Věková pyramida obyvatel obce Suchov k 31. 12. 2016
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Vývoj počtu a struktury obyvatel v obcích mikroregionu Horňácko
Vývoj počtu obyvatel mezi roky 2007 a 2016 není příliš příznivý ve většině obcí mikroregionu
Horňácko. Za desetileté období došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel pouze ve třech obcích,
zatímco v ostatních sedmi obcích počet obyvatel poklesl. Také v mikroregionu jako celku počet
obyvatel klesl, a to o 448 obyvatel, tj. o 4,8 %.
Obec

2007

2016

Hrubá Vrbka
Javorník
Kuželov
Lipov
Louka
Malá Vrbka
Nová Lhota
Suchov
Tasov
Velká nad Veličkou
Celkem

665
713
402
1 577
1 013
204
708
524
535
3 079
9 420

614
716
410
1 490
967
172
680
475
548
2900
8 972
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Index změny
2016/2007*100
92,3
100,4
102,0
94,5
95,5
84,3
96,0
90,6
102,4
94,2
95,2

Index stáří
2016
161,7
126,5
166,7
136,0
165,1
163,6
150,0
236,0
130,3
166,5
156,4
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Index stáří je ve všech obcích mikroregionu také velmi nepříznivý. V žádné obci nepřevažuje
dětská složka obyvatel ve věku do 14 let nad složkou postproduktivní ve věku vyšším než 65 let.
„Nejmladší“ obyvatelstvo se nachází v obci Javorník, kde dosahoval index stáří ke konci roku 2016
hodnoty 126,5. Naopak „nejstarší“ obyvatelstvo žije v obci Suchov, kde index stáří dosáhl hodnoty
236,0. To znamená, že počet seniorů více než 2x převyšuje dětskou složku obyvatel.

3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
Ke konci roku 2017 bylo v obci registrováno 50 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou,
z toho 38 podniků fyzických osob a 9 podniků právnických osob. Z odvětvového hlediska se
jednalo o 14 subjektů v zemědělství, lesnictví a rybolovu; 10 subjektů v průmyslu; 11 subjektů ve
stavebnictví a 15 subjektů ve službách (především velkoobchod a maloobchod).
Podle vyhlášky Ministerstva financí ČR bylo evidováno k 1. 12. 2016 na území obce 33 obsazených
pracovních míst (zaměstnanců). V obci nejsou větší zaměstnavatelé. V obci nejsou volné objekty
či pozemky pro podnikání.
Zemědělskou půdu obdělává Ekofarma Balada a další soukromí zemědělci. Dominantní je pastevní
chov skotu a ovcí (v Suchovských mlýnech).
V rámci sčítání lidu 2011 uvedlo vyjížďku do zaměstnání mimo obec 73 obyvatel, z toho nejvíce
18 osob dojíždí do Veselí nad Moravou, 7 osob do Uherského Hradiště a 2 osoby do Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Naopak do Suchova dojíždí za prací 2 osoby.
Z komerčních služeb se v obci nachází pouze obchod se smíšeným zbožím (v obecních prostorách
provozuje COOP Jednota) a hospoda (opět v budově obce). U školy se buduje místnost pro
kadeřnictví a manikúru.
Turistické ubytování nabízí Penzion a Pohostinství u Světlíků v Suchovských Mlýnech. V obci
nejsou významné turistické cíle.
TRH PRÁCE
Podíl nezaměstnaných osob na konci roku 2017 činil v Suchově 6,8 %, bylo zde 21 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Hodnota nezaměstnanosti v obci je srovnatelná s úrovni
8
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SO ORP Veselí nad Moravou (6,1 %), avšak vyšší při porovnání s Jihomoravským krajem (4,6 %) i
vzhledem k průměru za celou Českou republiku (3,8 %). Úroveň nezaměstnanosti v obci se přesto
v posledních letech snižuje (ještě v prosinci 2014 dosahoval podíl nezaměstnaných osob hodnoty
9,3 %), a to i přes pravidelné nárůsty v zimních měsících. Podíl osob nezaměstnaných déle než rok
(tzv. dlouhodobě nezaměstnaní) na počtu všech uchazečů o zaměstnání představoval na konci
roku 2017 hodnotu 23,8 %.
V prosinci 2017 nebyla v Suchově evidována Úřadem práce ČR žádná volná pracovní místa.
Pracovní příležitosti však nabízejí některé okolní obce, případně vzdálenější města.

4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V obci je vybudována starší jednotná kanalizace nově napojená na čistírnu odpadních vody
(dobudovaná v roce 2016). Čistírna odpadních vod (ČOV) má biologicko-mechanickou
technologii. Místní část Suchovské mlýny je napojena na samostatnou čistírnu odpadních vod.
Kanalizace i ČOV je v majetku obce. Je třeba opravit poškozené části kanalizace.
V obci není veřejný vodovod. Jeho vybudování je nezbytné z důvodu nedostatku vody ve studních.
V obci je vybudován plynovod. Je v majetku innogy.
V obci je nový bezdrátový rozhlas. Internetové připojení je v obci poskytováno buď kabelem O2
nebo různými provozovateli bezdrátovým přenosem. Spolu s výstavbou vodovodu se do obce
přivede i optický kabel. Svítilny veřejného osvětlení jsou umístěny na sloupech s elektrickou
energií.
Plastový odpad dávají občané do žlutých pytlů, které potom odkládají na nádvoří obecního úřadu
nebo v Suchovských Mlýnech u budovy O2. Na těchto místech jsou potom umístěny i kontejnery
na tetrapack obaly, na papír a sklo. Sběrné nádoby na sklo jsou ještě u dolní autobusové zastávky.
Na nádvoří obencího úřadu jsou ještě kontejnery na sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi a na
elektroodpad a baterie. Pro likvidaci bioodpadu mají občané od obce v pronájmu kompostéry,
dále je k dispozici sběrné místo u ČOV. Pro sběr kovového odpadu a velkoobjemového odpadů má
obec zřízeno dočasné sběrné místo u ČOV. Je potřebné jej rozšířit a oplotit.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Středem obce prochází silnice III/49915, která na severu mezi Boršicemi a Blatničkou navazuje
na silnici I/54 a na jihu se napojuje u Suchovských mlýnů na silnici III/49914. Stav komunikace
uspokojivý.
Obec má pouze několik kratších úseků místních komunikací. Opravu vyžadují zejména úseky Na
Drahy, K Okálům, Zámečnické mlýny. Parkování je možné ve vjezdech většiny domů, nicméně by
se hodilo vybudování ještě dalších parkovacích míst.
Železniční doprava v obci není zavedena. Nejbližší zastávka je vzdálená cca 9 km v Louce.
V obci se nachází šest autobusových zastávek:
− Suchov (932) – ve směru na Blatničku je dřevěná zastávka, ve směru na Suchovské mlýny
označník,
− Suchov, točna (932) – dřevěná zastávka,
− Suchov, Trnová (932) – v obou směrech pouze označníky,
− Suchov, Suchovské mlýny (930, 932) – ve směru na Zámečnické mlýny dřevěná zastávka,
v opačném směru označník v zálivu,
9
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−
−

Suchov, Zámečníkovy mlýny (930, 932) – ve směru na Suchovské mlýny dřevěná zastávka,
v opačném směru označník,
Suchov, Podhajské mlýny (930) – ve směru na Suchovské mlýny dřevěná zastávka,
v opačném směru označník.

Zastávka Suchov, rozcestí (linka 932) leží mimo katastr obce. Zastávka leží v křižovatce tvaru T,
v obou směrech jsou označníky.
Dřevěná zastávky po 20 letech již vyžadují dílčí rekonstrukci (minimálně obnovu nátěru). V roce
2018 bude nově postavena zastávky v Podhajských mlýnech (byla poškozena odhrnovačem
sněhu).
Po jižní hranici katastru obce vede po komunikaci III/49914 cyklotrasa č. 46 označovaná jako
Beskydsko-karpatská magistrála. Paralelně s touto cyklotrasou je vyznačena naučná stezka
Javořinská. V centru obce začíná zelená turistická značka, která vede do Velké nad Veličkou.
V územním plánu je počítáno s vybudováním dvou cyklostezek.
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Obec Suchov leží v zóně 955 integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Přes obec
jedou spoje autobusové linky 930 a 932 (oboje na trase Veselí nad Moravou – Nová Lhota). Linka
932 jede do Veselí n. M. z Nové Lhoty přes Suchov, Blatničku a Blatnici pod sv. Antonínem. Jízdní
doba do Veselí nad Moravou činí cca 20 minut. Ráno a vpodvečer jezdí autobusy cca po hodině
(mezi 5. a 6., mezi 15. a 17. hodinou jedou dva spoje za hodinu). O víkendech jede cca 5 spojů za
den.
Linka 930 obsluhuje pouze část Suchovské mlýny a jede do Veselí n. M. přes Javorník a Velkou nad
Veličkou. Ráno a odpoledne jezdí autobusy cca po hodině. O víkendu jede přes Javorník do Veselí
n. M. pouze několik přímých spojů. Některé další končí ve Velké nad Veličkou a je nutné počkat na
navazující spoj.
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je vyhovující a lidé veřejnou dopravu využívají. Obec na
dopravu v rámci integrovaného systému Jihomoravského kraje přispívá cca 25 tis. Kč ročně,
dalších 30 tis. Kč ji stojí provoz školního autobusu.

5. VYBAVENOST
BYDLENÍ
Dle sčítání lidu, domů a bytů bylo v Suchově v roce 2011 celkem 227 domů, z toho 223 rodinných,
a 3 bytové domy, jedna budova je řazena v kategorii ostatní. Podíl neobydlených domů činil 30 %
(68 domů). Z trvale neobydlených domů jich 27 slouží k rekreaci.
V posledních 5 letech (2012–2016) byly v Suchově dokončeny 2 byty v rodinných domech.
Obec vlastní dva bytové domy. Jde o okály, přičemž v každém z nich jsou dva byty. Dále je jeden
byt ve škole.
Zájemci o bydlení v obci jsou. V územním plánu jsou pro výstavbu vyčleněné pozemky, nejsou ale
zasíťované.
VEŘEJNÉ SLUŽBY
Obec Suchov nezřizuje žádné školské zařízení. Mateřská škola je zde k dispozici. MŠ Blatnice pod
svatým Antonínkem zde má odloučené pracoviště. Ve školním roce 2017/2018 zde bylo zapsáno
11 dětí.
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Do základní školy žáci dojíždí do Blatnice pod svatým Antonínkem. Obec financuje školní autobus.
Do obce cca 1 x za 14 dojíždí praktický lékař (napíše recepty). Za lékaři se dojíždí do Blatnice pod
sv. Ant.
Pečovatelskou službu zajišťuje v obci Charita z Veselí nad Moravou. Má zde cca 4–5 klientů. Obec
ročně přispívá 60 tis. Kč za sociální služby ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou.
ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT
V obci působí následující spolky:
−

Suchovjan, z. s. (15–20 členů, schází se v kulturním domě)

−

Myslivecké sdružení Důbravka, z. s. (cca 15 členů, mají chatu na Ostrožance)

−

Honební společenstvo Suchov (schůze probíhají v kulturním domě)

−

Fotbalový klub Suchov, z. s. (cca 40 registrovaných členů, zázemí v areálu u hřiště)

Nejvýznamnější akci folklorní putování horňáckou krajinou Cestami suchovských republikánů na
Ozvěny Horňácka ze Suchova přes vrch Háj do Velké nad Veličkou, kde se následně konají
programy folklorního festivalu Ozvěny Horňácka. Akce se koná jako neformální připomenutí
působení spolku Suchovská republika, jenž má hlavní zásluhu na dokumentaci, popularizaci a
udržování tradiční lidové kultury nejen Horňácka, ale Slovácka obecně. Další významnou akcí jsou
hody.
Kulturní akce v obci se pořádají v kulturním domě, který je ve společné budově s obecním úřadem.
Za budovou se nachází i hospoda. Venkovní akce se konají buď za obecním úřadem, nebo na
fotbalovém hřišti.
Nad obcí se nachází fotbalové hřiště, které prošlo v roce 2018 kompletní rekonstrukcí spolu
s celým zázemím. Vedle mateřské školy se nachází víceúčelové hřiště, které je volně přístupné.
Vedle něj je i dětské hřiště (2018 budou vybudovány nové herní prvky, původní se přesunou za
obecní úřad). Další dětské hřiště je v Suchovských mlýnech. Kulturní dům je využíván i pro
sportovní aktivity
Obec vydává 1 x ročně ke konci roku zpravodaj. V obci je i obecní knihovna. V budově bývalé školy
je neformální muzeum odkazující na vznik „Suchovské republiky v 80. letech 19. století.
V roce 2005 byla na pozemku školní zahrady vybudována kaple sv. Lukáše. Obec je součástí
farnosti Boršice u Blatnice, která bude sloužit církvi římskokatolické i evangelické. K místním
památkám patří zvonička uprostřed obce, na horním konci stojí kaplička z 15. století. Hřbitov je
v majetku obce. Jeho kapacita postačuje.
V obci se dochovalo několik domů představující lidovou architekturu 19. století. Nad obcí se
nachází zaniklý hrad Kanšperk. První zmínky o hradu se dochovaly z roku 1360. Začátkem 15.
století byl majitelem Jan Lýsek z Brandýsa. Během husitských válek se střídali jeho majitelé. Hrad
pravděpodobně zanikl za česko-uherských válek, protože roku 1486 je uváděn jako pustý. Dodnes
se dochovaly jen malé zbytky hradu.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Suchov činí 1 446,1 ha, z nichž 66,4 % zaujímá zemědělská půda. Podle
údajů Českého statistického úřadu je zastoupení hlavních typů využití půdy – orná půda, lesní
pozemky, trvalé travní porosty – zhruba vyrovnané, s mírnou převahou trvalých travních porostů
(luk). Ve skutečnosti je zatravněna i většina orné půdy. Orná půda tak tvoří pouze cca 5 % území.
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Trvalé travní porosty jsou využívány
k pastvě skotu a obcí. Většinu lesů (cca
375 ha) vlastní obec, zbylé lesy jsou
v majetku soukromých vlastníků.

Využití půdy v obci Suchov k 31. 12. 2017 (v %)

V obci se nevyskytují staré ekologické
zátěže,
ani
problémy
s černými
skládkami. Náročné je ale udržení
pořádku v korytě potoka, kde se i přes
opakovaný úklid objevují stále nové
odpadky.
Povodňové riziko je dané polohou obce
v údolí potoka sevřeného kopci. Cca
jednou za 15 až 20 let přišly přívalové
deště. Byla proti tomu udělána opatření.
Potok je zregulován, nad hřbitovem je
hráz. Povodňový plán je dostupný na
http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_586617/.

trvalé travní
porosty
34,1

lesní
pozemky
28,1
vodní
plochy
0,6

zahrady
1,9
orná půda
30,4

zastavěná
plocha a
ostatní nádvoří
plocha
0,9
3,9

Území obce leží v Chráněné krajinné
oblasti
Bílé
Karpaty.
Z evropsky
významných lokalit (Natura 2000) Bílých Karpat na území obce zasahují lokality Porážky + údolí
Kazivce, Suchovský Šumárník, Búrová, Mokřady Suchovské Mlýny, Brdek u Baladů.

7. SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Obecní úřad Suchov je obecním úřadem se základní působností. Matrika se nachází v Blatnici pod
Svatým Antonínkem a stavební úřad ve Veselí nad Moravou. Ostatní agendy vyřizuje Městský úřad
obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou.
Ze zastupitelstva je uvolněným zastupitelem pouze starosta. Zastupitelstvo se schází cca 1 x za
měsíc. Obec stabilně zaměstnává účetní, uklízečku a pracovníky, který se věnuje lesům. Lesní
hospodářství obce je vyčleněno do příspěvkové organizace obce Lesy Suchov. Údržbu obce a péči
o zeleň obec řešila pomocí pracovníků na veřejně prospěšných pracích (až 10 pracovníků). Těch
je ale nyní nedostatek, takže to bude řešit stabilním zaměstnancem obce, nebo najmutím firmy.
Prostory obecního úřadu jsou zrekonstruované a kapacitně vyhovují.
Územní plán obce je z roku 2012. V roce 2018 bude obec zadávat zpracování nového. V obci
nebyly realizovány komplexní pozemkové úpravy a není o nich uvažováno. Obec má dostatek
vlastních pozemků na cesty a na společná zařízení.
Obec je členem Mikroregionu Horňácko a Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, dále také
Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Obec Suchov za poslední 3 roky dosáhla celkového deficitu rozpočtového hospodaření ve výši
téměř 3,5 milionů Kč, který byl krytý zejména dlouhodobě přijatými prostředky. Obec
v posledních 3 letech získala téměř 8,5 milionů na dotacích, nejvíce v roce 2017 (téměř 5,4
milionu).
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Podíváme-li se detailněji na strukturu příjmů a výdajů v letech 2015 a 2017, tak daňové příjmy
tvořily průměrně přibližně 50 %. V roce 2016 pak vzrostly k 72 % z důvodu menší investiční
aktivity. Nedaňové příjmy jsou zejména místní poplatky stanovené vyhláškou, poplatky za pronájmy
majetku obce a úroky a v letech 2015–2017 tvořily méně než 10 % z celkového rozpočtu. Kapitálové
příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou záležitostí, ve sledovaném období byly nejvyšší v roce 2015
(52 000 Kč).

6 000
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4 000
4 000
2 000
2 000
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Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové přijmy
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2015
Běžné výdaje

2016
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Kapitálové výdaje

Poměr běžných (provozních) výdajů a kapitálových (investičních) výdajů vždy kopíruje investiční
akce v obci. Podíl kapitálových (investičních) výdajů postupně rostl ze 45,7 % v roce 2015 až
k 61,8 % v roce 2017. Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů 1 a běžných výdajů 2 ,
Běžné příjmy jsou příjmy, které se víceméně každoročně opakují. Jedná se o součet daňových příjmů,
nedaňových příjmů a nárokových transferů. Do běžných příjmů naopak nepatří nenárokové transfery nebo
kapitálové příjmy z prodeje majetku.
2 Běžné výdaje jsou výdaje, které se každoročně opakují. Souvisí s běžným hospodařením obce. Do běžných
výdajů nepatří např. výdaje na pořízení majetku (kapitálové výdaje).
1
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představuje částku, kterou obec může použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných
dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj
majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla
v letech 2015–2017 vždy kladná. Postupně rostla z 95 000 Kč v roce 2015 až ke 2 409 000 Kč
v roce 2017.
Obec Suchov vlastní vedle budovy obecního úřadu s kulturním domem a hospodou ještě budovy
školy (MŠ a bývala základní škola), kapli, zvonici, šatny na hřišti a 2 čistírny odpadních vod.
Obec je vlastník značného množství pozemků v obci. Celkem jde o cca 375 ha lesa a více než 500 ha
dalších pozemků. Obec tak vlastní více než polovinu svého katastru. Rozložení pozemků ve
vlastnictví obce je znázorněno na následujícím obrázku tyrkysovou barvou.

Pozemky ve vlastnictví obce Suchov
Pramen: www.cuzk.cz
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických,
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce.

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
Na přelomu května a června 2018 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se
zapojilo 20 obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky
tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Vzhledem nepříliš vysokému počtu odpovědí,
Jak se vám v Suchově žije?
jdou u grafů uváděny výsledky v absolutních
hodnotách.
Mezi respondenty byla polovina mužů a
polovina žen. Ve věku 15–29 let byla pouze 1
osoba, ve věku 30–49 let bylo 8 osob, ve věku
50–64 let 7 osob a nad 65 let 4 osoby. V 70 %%
případů nežily v rodinách respondentů děti
mladší 18/ let.
9 obyvatel zde žije od narození, zbytek se jich
přistěhoval v dospělosti (z toho polovina
v posledních pěti letech.

spíše dobře
7

velmi dobře
8

Dobře se v obci žije 75 % těch, kteří se zapojili
do šetření (odpovědi velmi dobře a spíše dobře).

ani dobře
ani špatně
4

spíše špatně
1

Obyvatelům se v Suchově nejvíce líbí klid,
příroda a krásné okolí, dále také vzhled obce.
Obyvatelům se v Suchově nejvíce nelíbí nedostatek vody, odlehlost obce a dopravní obslužnost
a stav chodníků. Kritizují také hlučné pojíždění motorek či chování (pasivita) obyvatel.
Občanům v obci nejvíce chybí vodovod, pošta, kadeřnice a lékař.
Ke zlepšení podmínek pro trávení volného času obyvatelé navrhují pořádání více akcí a kroužků
pro děti či cvičení pro dospělé.
V oblasti informování a komunikace obce občané žádají zejména zlepšení obsahu a aktuálnosti
webových stránek.
Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby v obci. Jednotlivá témata známkovali na
stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) jsou čistota ovzduší,
nakládání s odpady, bezpečnost a klid v obci, vztahy mezi obyvateli a fungování samosprávy.
Nejhůře jsou hodnoceny pracovní příležitosti, příležitosti pro podnikání, dostupnost
volnočasových aktivit pro děti a služby pro seniory.
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Hodnocení prostředí a služeb v obci (známky)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Čistota ovzduší
Nakládání s odpady, třídění, recyklace
Bezpečnost v obci
Klid v obci
Občanské soužití, sousedské vztahy

Práce a komunikace samosprávy obce
Množství a kvalita zeleně
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury
Kvalita bydlení
Fungování mateřské školy
Čistota vod
Dostupnost základní školy
Možnosti sportovního vyžití
Úroveň technické infrastruktury
Možnosti nakupování
Možnosti pro parkování
Podmínky pro cestovní ruch
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Dostupnost zdravotní péče
Služby pro seniory
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti
Příležitosti pro podnikání
Pracovní příležitosti
1

Klíčovou otázkou pro budoucnost obce je,
jak by se obec měla početně rozvíjet.
Odpovědi na optimální velikost obce byly
různorodé a kvůli jejich omezenému
počtu nelze výsledky generalizovat.
Dle 7 respondentů by Suchov měl
zůstat stejně velký a dle 4 by se Suchov
měl postupně rozrůstat ze současných
480 obyvatel na přibližně 600 obyvatel.

2

3

4

5

Nevím

Jak by se obec měla rozvíjet?
Měla by se postupně rozrůstat
na přibližně 600 obyvatel
4
Obec by měla růst i
nad 600 obyvatel
Měla by zůstat
2
přibližně stejně velká
7
Nedovedu posoudit
4
Měla by se smířit se s tím, že
obyvatel spíše ubývá
2
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V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně podporují vybudování vodovodu a
zadržování vody v krajině, dále také rekonstrukci či dobudování chodníků a případně zajištění
služeb v obci.

Do čeho by obec měla přednostně investovat?
0

2

4

6

8

10

12

Vybudování vodovodu
Zadržování vody v krajině
Rekonstrukce/dobudování chodníků
Zajištění služeb v obci
Fungování mateřské školy
Zlepšování podmínek pro spolky
Zlepš.podmínek pro volnočas. aktivity
Nová parkovací místa
Rozšiřování/zkvalitňování zeleně
Podpora bytové výstavby
Rekonstrukce míst. komunikací
Výstavba cyklostezek
Rozvoj podnikání
Řešení likvidace odpadu
Přírodní koupaliště
Zlepšování vzhledu obce
Rozvoj cestovního ruchu
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16

18

Počet odpovědí

V šetření byl zjišťován i názor na konkrétní investiční záměry obce. Největší podporu získal dům
pro sociální služby. Pro jeho vybudování je 11 z 19 obyvatel, kteří se vyjádřili (58 %). V případě
rekonstrukce místních komunikací se souhlasně vyjádřilo méně než polovina občanů. Investice
do zasíťování stavebních pozemků jsou již spíše odmítány.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Měla by obec vybudovat dům pro sociální
služby?

7

Měla by obec provést rekonstrukci místních
komunikací?

2

Měla by obec investovat do zasíťování
pozemků pro výstavbu rodinných domů?

2

určitě ano

spíše ano

4

4

7

4

spíše ne

5

2

5

určitě ne

1

3

3

2

6

nedovedu posoudit

K údržbě veřejných prostranství obyvatelé konstatovali, že buď vyhovuje, nebo by ji měli provádět
pracovníci obce.

17

Program rozvoje obce Suchov na období 2019–2024

SWOT ANALÝZA
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

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)

• Příroda v okolí obce

• Klesající počet obyvatel

• Obchod a hospoda v obci

• Výrazné stárnutí obyvatel

• Mateřská škola v obci

• Málo pracovních příležitostí v obci

• Poměrně dobré dopravní spojení do Veselí
nad Moravou

• Minimum služeb v obci
• Pokles vody ve studních

• Zajištěno čištění odpadních vod

• Chybí vodovod

• Zemědělská půda je obdělávána v režimu
ekologického zemědělství
• Příznivé životní prostředí
• Obec vlastní většinu svého území
PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)

(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)
• Klimatické změny – snižování objemu a
nerovnoměrnost rozložení srážek

• Zájem o agroturistiku
• Dotační zdroje z národních a evropských
programů (zejména podpora zadržování
vody v krajině)

• Pokles spodních vod
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DALŠÍ VÝCHODISKA
Limity rozvoje
Hlavními limity rozvoje obce jsou:
−
−

Zastavěné území obce je sevřeno v údolí.
Území celé obce leží v CHKO Bílé Karpaty.

Problémová analýza
Problémová analýza identifikuje v souvislostech hlavní problémy obce a potřeby či cesty spojené
s jejich řešením.
Klesající počet obyvatel
Počet obyvatel má dlouhodobě klesající tendenci a dochází ke stárnutí obyvatel. Zájem o bydlení
v obci je. Obec vlastní pozemky pro výstavbu, nejsou ale zasíťované. Na kvalitu bydlení má
negativní vliv i pokles vody ve studních. Vodovod bude vybudován v nejbližších letech.
Nedostatek pracovních příležitostí
V obci je minimum pracovních příležitostí, resp. pracovních příležitostí v celém regionu není
mnoho. Prostory pro podnikání jsou v obci minimální.
Vliv dalších koncepčních dokumentů
Rozvoj obcí Horňácka jako celku byl řešen ve Strategii Mikroregionu Horňácko z roku 2007 a
následně v Rozvojové studii mikroregionu Horňácko 2014–2020. Oba dva dokumenty sloužily
jako podklad pro řešení rozvoje na území místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko.
Klíčový koordinačním a iniciačním dokumentem je Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020. Strategickým cílem MAS je zlepšit
kvalitu života na venkově a dosáhnout udržitelného rozvoje regionu, zejména: stabilizovat počet
a strukturu obyvatel, zvýšit vzdělanost obyvatel a jejich uplatnitelnost na trhu práce, uchovat
kulturní dědictví, posílit lokální ekonomiku a přínosy cestovního ruchu, zkvalitnit veřejné služby
a veřejnou infrastrukturu, chránit životní prostředí a účelně využívat zdroje území. Dodatkem
uvedené strategie je Strategie spolupráce obcí MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., která vznikla
v roce 2015 jako výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
Ve strategii spolupráce je rozvedena řada aktivit spolupráce a vazby obcí na činnost MAS.
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách mikroregionu Horňácko
(www.hornacko.info).
Pro zkvalitňování školství v regionu je důležitý Místní akční plán vzdělávání pro ORP Veselí
nad Moravou, v němž jsou rozpracovány cesty k podpoře zkvalitňování výuky v základních a
mateřských školách, k posílení znalostí a dovedností pracovníků škol a rovněž ke zlepšení
hmotného zázemí škol.
V Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 je území ORP Veselí nad Moravou
zařazeno mezi sociálně znevýhodněná území kraje. Program uvádí i environmentální rizika
v tomto území. Na území cílí např. aktivita 4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí
kraje.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 DLOUHODOBÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce.
VIZE OBCE SUCHOV V ROCE 2035
Počet obyvatel obce se díky nové výstavbě mírně zvýší. Dojde i ke snížení počtu neobydlených
domů. Obec si uchová svůj klidný charakter.
Udrží se mateřská škola v obci. Místní spolky budou aktivně rozvíjet svou činnost a budou mezi
sebou spolupracovat na rozvoji společenského života v obci.
Díky vybudování vodovodu bude zajištěno zásobování pitnou vodou. Bude opravena kanalizace.
Spolu s vybudováním vodovodu bude do obce přitažen optický kabel.
Dojde k vybudování cyklostezek usnadňujících spojení v rámci obce i s dalšími obcemi.
Na území obce budou vybudovány vodní plochy a více vody se v krajině zadrží.
Střednědobé programové cíle

PC1. Zvýšit počet obyvatel obce
Indikátor: počet obyvatel, počet dokončených bytů

PC2. Dobudovat infrastrukturu obce
Indikátor: počet realizovaných aktivit PRO z rozvojové oblasti A
Ukazatele sledování plnění cílů a aktuální hodnoty indikátorů jsou specifikovány v kapitole B.3
věnované podpoře realizace programu.

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled rozvojových oblastí a opatření
A. Infrastruktura
•A.1Dobudování a obnova technické infrastruktury
•A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
B. Vybavenost
•B.1 Udržení a rozvoj služeb v obci
C. Životní prostředí
•C.1 Zkvalitnění životního prostředí
•C.2 Zadržování vody v krajině
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. Infrastruktura
A.1 Dobudování a obnova technické infrastruktury
Název aktivity

Výstavba vodovodu

Termíny Odpovědnost

2018–2019

starosta

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

52 000

Ministerstvo
zemědělství,
Jihomoravský kraj

Zásobování vodou bude v první fázi
z obecních vrtů v lese.
Následně je možné napojení na
Skupinový vodovod Horňácko.

Rekonstrukce poškozených částí
kanalizace

starosta

Je třeba vyměnit cca 10 % úseků kanalizace

Dobudování sběrného místa pro odpady

starosta

Rozšíření zpevněných ploch, oplocení.

starosta

Po schválení nového územního plánu.
V horní části obce mezi okály a fotbalovým
hřištěm.

Přivedení optického kabelu

starosta

Spolu s výstavbou vodovodu.

Osazení veřejných míst kamerami

starosta

Po přivedení otického kabelu.

Zasíťování parcel pro bytovou výstavbu

od 2021

A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Budování lesních a polních cest

po 2020

starosta

SZIF

Rekonstrukce chodníků

od 2020

starosta

Po vybudování vodovodu. Projekt už je
zpracovaný.

Dobudování chodníku k hřišti

starosta

Projekt je zpracovaný.

Rekonstrukce místní komunikace Na
Drahy

starosta

21

Program rozvoje obce Suchov na období 2019–2024

Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Rekonstrukce místní komunikace
K Okálům

starosta

Rekonstrukce místní komunikace
Zámečnické Mlýny

starosta

Dokumentace bude zpracována v roce
2018.

Vybudování komunikace za zahradami

starosta

Nejprve je třeba vykoupit pozemky.

Vybudování parkovacích míst

starosta

Úprava vhodných míst, např. u dolní
zastávky, za zvonicí.

Vybudování odpočinkového místa pro
cyklisty u hřiště

starosta

Na cyklotrase č. 46.

Vybudování cyklostezky ze Suchova do
Trnovských Mlýnů

starosta

Přímá trasa od okálů. Povede místy, kudy
bude tažen vodovod.

Vybudování cyklostezky podél potoka
směrem na Blatničku

starosta

Trasa je zakreslena v územním plánu.
Nutné vykoupit všechny pozemky.

Úprava přístupu ke hrobům

starosta

Vybudování teras a chodníků. Hřbitov je ve
svahu a mnohé hroby jsou obtížně
dostupné. Řešení je technicky náročné a
nákladné.

Rekonstrukce autobusových zastávek

starosta

1500 až
2000

Minimálně obnova nátěrů.

22

Program rozvoje obce Suchov na období 2019–2024
B. Vybavenost
B.1 Udržení a rozvoj služeb v obci
Název aktivity

Termíny Odpovědnost

Náklady
(v tis.)

Komentář

–

Obec potřebuje vymezit pro výstavbu
obecní pozemky, aby je mohla zasíťovat a
podpořit výstavbu v obci.

Zpracování nového územního plánu

2018–2020

Zajištění zvýhodněných prostor pro
provozovny drobných služeb

průběžně

Udržení provozu obchodu, prostory pro
kadeřnictví a manikúru. Prostor by mohl
být na bývalé škole.

průběžně

Diskuze se spolky o jejich potřebách.
Spolupráce na pořádání akcí a na zajištění
stabilních kroužků a aktivit.

Podpora činnosti spolků

starosta

Vnější zdroje
financování

C. Životní prostředí
C.1 Zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity
Stabilizace sesuvu lesa nad Trnovskými
Mlýny

Termíny Odpovědnost
2019

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP PS ČR–SR
Podél polní cesty východně od obce
východní část cesty od okálů).

Vysazení lipové aleje
Vysazení pruhu lesa v plánované lokalitě
nové zástavby

Pruh lesa vedoucí po nejvyšší části
pozemku by oddělil dvě části výstavby.
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C.2 Zadržování vody v krajině
Název aktivity
Centrum vodní biodiverzity – Zadržování
vody v krajině

Termíny Odpovědnost
2019

Spolupráce na údržbě koryt Suchovského
potoka a Kazivce

24

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP ŽP

V Trnovských Mlýnech. Je zpracován
projekt.
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro
činnost jednotlivých orgánů obce. Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu
rozpočtu obce.
Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce (PRO) je zodpovědný starosta.
Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Říjen

Zhodnocení plnění v daném roce a návrh aktualizace spolu
s návrhem rozpočtu (označení splněných aktivit, návrh změn
termínů a nákladů)

finanční výbor

Listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání programu rozvoje a rozpočtu na následující rok
(rozpočet zohlední stav plnění PRO, v PRO se upraví částky a
harmonogram dle návrhu rozpočtu)

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, finanční
výbor

zastupitelstvo obce

Zhodnocení plnění programu rozvoje obce provádí finanční výbor ve spolupráci se starostou
obce. Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující
informace:
− Stav realizace: označení splněných aktivit (např. zeleným zabarvením aktivit v tabulce)
− Skutečné náklady (je vhodné je označit barevně, aby bylo zřejmé, že jde již o skutečnost,
skutečné náklady budou potom sloužit jako podklad při aktualizací PRO)
– Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.
Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1x ročně. Aktuální situaci budou
přizpůsobeny zejména termíny, náklady a komentáře. V případě potřeby je možné vyřadit
plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů a nákladů) připravuje finanční
výbor v úzké součinnosti se starostou obce s ohledem na průběh plnění v předchozím roce a ve
vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok. Návrh aktualizace musí být projednán a schválen
zastupitelstvem obce.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a
zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce.
Aktualizace programu rozvoje probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá.
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Obec bude každoročně sledovat hodnoty indikátorů programových cílů.
Dlouhodobý cíl

PC1. Zvýšit počet
obyvatel obce

PC2. Dobudovat
infrastrukturu obce

Indikátor

Zdroj

Počet obyvatel celkem

ČSÚ / obec

Počet obyvatel ve věku 0–14

ČSÚ / obec

Počet dokončených bytů

ČSÚ / obec

Počet realizovaných aktivit PRO z
rozvojové oblasti A. Infrastruktura

Vysvětlivky: ČSÚ = Český statistický úřad
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PRO

Současný stav

Cílový
stav

480
(31. 12. 2017)
52
(31. 12. 2017)
2
(za 2012–2016)

vyšší

0

vyšší

vyšší

vyšší

