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Úvod

 

Plánování je klíčovým procesem řízení rozvoje obce, které se projeví v dlouhodobém horizontu na stavu a
rozvoji obce. Konkrétními kroky/projekty vždy obec směřuje k naplnění dlouhodobých vizí a cílů, což je
obsahem strategického plánování.

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program
rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb
občanů, podnikatelů, zájmových organizací, institucí a dalších subjektů v obci formuluje představy o
budoucnosti obce včetně aktivit, které pomohou najít činnosti vedoucími k naplnění dohodnutých
představ.

Program rozvoje obce na roky 2017 - 2015 zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a
formuluje možná řešení, kdy je současně podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech. Zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze
soukromého sektoru)a je rovněž určitým marketingovým nástrojem na dosažení cílů.

U procesu plánování je rozhodující, že jeho cílem je dosažení plánů / uskutečnění změn v situaci daného
území.

Hlavním iniciátorem zahájení tvorby programu obce a jeho realizací  za obec byl starosta Ing. Tomáš
Němčic, další členové realizačního týmu byli místostarosta Ing. Josef Zoula a členové zastupitelstva pan
Michal Arbeit, pan Jaroslav Pudel, PHDr. Helena Skarupská PhD.,Ing. Marek Sobek a členové komise pro
rozvoj obce a výstavbu Ing. Radim Vanek a Ing. Jitka Ondrušková.

Do procesu tvorby PRO byla také zapojena veřejnost, která se formou dotazníkového šetření podílela na
formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Dále měli občané Bělkovic-Lašťan příležitost dokument
připomínkovat v průběhu tvorby, pracovní verze byla zveřejněna na stránkách obce a bylo uskutečněno
veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. Na analyticko-metodickém vedení se podílel Ing.
Stanislav Losert.

Dokument Program rozvoje obce Bělkovice-Lašťany na období let 2017–2025 byl zpracován díky projektu
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

umístění v rámci ČR a kraje1.
velikost území, obce v území2.
vzdálenosti do spádových sídel (obec s pověřeným úřadem, ORP, kraj)3.
krajina v okolí, využívání krajiny, přírodní útvary, vodní toky4.
ochrana přírody, ochranná pásma5.
historické události v obci6.

1.1 Umístění v rámci ČR a kraje

Obec Bělkovice – Lašťany se nachází v Olomouckém kraji v okrese Olomouc asi 10km severně od
krajského města v blízkosti silnice I/46, spojující města Olomouc a Šternberk. Tato silnice však obcí
bezprostředně  neprochází  a  obec  se  tak  vyhla  negativním důsledkům vyplývajícím  z  vysoké
dopravní frekvence na této komunikaci. Dle posledního sčítání dopravy v r. 2016 projede touto
silnicí 12 090 vozidel/24 hodin. Z toho 2207 těžkých vozidel.  Obec je tím pádem vhodná pro
bydlení, neboť není v pravém slova smyslu průjezdná. Po silnici III/44436, která obcí prochází,
projede pouze 335 vozidel/24 hodin, z toho 110 těžkých vozidel, což je 1/3 z nich. Tato vozidla mají
svůj start i cíl v nedalekém kamenném lomu.

1.2 Velikost území, obce v území

Obec  Bělkovice-Lašťany,  jak  už  samotný  název  napovídá,  vznikla  sloučením  dvou  původně
samostatných obcí Bělkovice a Lašťany v roce 1960, přičemž první písemná zmínka o Bělkovicích
pochází z roku 1238, o Lašťanech se prvně zmiňuje listina z roku 1078. V současné době má obec
2240 obyvatel.  Celková plocha území obce rozkládající se na dvou katastrech je 1529 ha, z toho
orná půda má rozlohu 698 ha a lesní půda 603 ha. Což je dohromady 85 % rozlohy katastrálního
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území.

1.3. Vzdálenosti do spádových sídel (obec s pověřeným úřadem, ORP, kraj)

Vzdálenost od ORP - města Šternberka je 9 km. Toto město však není pro obec jejím spádovým ORP. 
Vzdálenost od krajského města Olomouce, které je pro obec Bělkovice-Lašťany ORP, je 10 km. Dříve
typicky zemědělská obec s řemeslnickou výrobou se v současnosti změnila tím, že většina obyvatel
v produktivním věku za prací dojíždí. Spojení zajišťuje  hromadná a individuální doprava.Spádovou obcí
pro Bělkovice – Lašťany je obec Dolany, která se nachází asi 2km JV směrem.

 

1.4 Krajina v okolí, využívání krajiny, přírodní útvary, vodní toky     

Obec se rozkládá v podhůří Nízkého Jeseníku na rozhraní Uničovské plošiny Hornomoravského úvalu a
Domašovské  vrchoviny.  Katastry  původních  obcí  od  sebe  dělí  Trusovický  potok.  Od  východního  a
severního okraje obce se rozprostírá rozlehlý les. V oblasti tohoto lesa je v údolí Trusovického potoka
rekreační a chatová oblast nesoucí název Bělkovické údolí. Jižním a západním směrem od obce je úrodná
orná půda. Obcí procházejí dvě značené cyklistické a jedna turistická trasa, která vede Bělkovickým
údolím. Zde v minulosti stál bývalý královský hrad Tepenec založený Karlem IV. Na místě jeho zříceniny
se nyní nachází kamenolom, kde se aktivně těží.  Turistickou zajímavostí je také pramen Těšíkovské
kyselky  nebo   puklina  ve  skále  s  vývěvem teplého  vzduchu  nazývaná  "Teplá  díra".  Tato  přírodní
zajímavost  se  nachází  na  levém břehu  Trusovického  potoka,  který  protéká  Bělkovickým údolím.  V
blízkosti katastru obce se nacházejí dvě původní důlní díla s místními názvy Lenčíkova díra a Šifrova
štola. Zajímavým přírodním místem je lokalita „Houpačka“ (častý cíl trempů a táborníků).

 

1.5 Ochrana přírody, ochranná pásma

Na katastru  obce  se  nenacházejí  žádné speciální  objekty  ochrany  přírody.  Byla  zde  ale  vyhlášena
ochranná pásma pro vodní zdroje s názvem
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„Bělkovice - Lašťany, Ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů HV 1 a HV 11 v k.ú.
Lašťany“.

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HV 1 v k.ú. Lašťany, které se nachází na pozemku1.
parc.č.  973/7,  katastrální  území  601985|Lašťany,  obec  500526|Bělkovice-Lašťany,  Olomoucký
kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-0790-0-00|Aleš, orientační
určení polohy (souřadnice X;Y: 1 112 275,95, 540 985). Hranice ochranného pásma odpovídají
hranicím výše uvedeného pozemku, plocha ochranného pásma činí 400 m2. Pozemek je v současné
době oplocen.
ochranné pásmo I.  stupně vodního zdroje HV 11 v k.ú.  Lašťany,  které se nachází  na2.
pozemku  parc.č.  988/12,  katastrální  území  601985|Lašťany,  obec  500526|Bělkovice-Lašťany,
Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-0790-0-00|Aleš,
orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 112 205,25, 541 366,22). Hranice ochranného pásma
odpovídají hranicím výše uvedeného pozemku, plocha ochranného pásma činí 551 m2. Pozemek je
v současné době oplocen.
ochranné pásmo II. stupně vodních zdrojů v k.ú. Lašťany, které se nachází na pozemcích3.
parc.č. 611; 621; 967/1; 967/4; 967/5; 967/6; 967/7; 967/8; 967/9; 967/10; 967/11; 967/12; 967/13;
967/14; 968/1; 968/9; 968/10; 968/11; 968/12; 968/13; 968/14; 968/15; 968/16; 971; 972; 973/1;
973/2; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6; 974/1; 974/2; 974/3; 974/4; 975; 976; 977; 978/1; 978/2; 979;
980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988/1; 988/2; 988/3; 988/4; 988/5; 988/6; 988/7; 988/8;
988/9; 988/10; 988/11; 988/13; 988/14; 989/1; 989/2; 989/3; 989/4; 990/1; 990/2; 990/3; 990/4;
990/5; 990/6; 990/7; 990/8; 990/9; 990/10; 990/11; 990/12; 991; 992; 993; 994; 1049; 1050;
1051/1; 1051/7; 1051/8; 1051/9; 1051/10; 1051/11; 1051/12; 1051/13; 1051/14; 1051/15; 1051/16;
1051/17; 1051/18; 1051/19; 1051/20; 1051/21; 1052/1; 1052/2; 1052/3; 1052/4; 1052/5; 1052/6;
1052/7; 1052/8; 1052/9; 1053; 1054/1; 1054/2; 1054/3; 1054/4; 1054/5; 1054/6; 1063; 1064; 1066;
1067;  1100/1;  1246,  katastrální  území  601985|Lašťany,  obec  500526|Bělkovice-Lašťany,
Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-0790-0-00|Aleš

Dále jsou na katastru obce definována ochranná pásma energetických zařízení jako plynovodů a rozvodů
elektřiny dle platných norem a vyhlášek.

Důležité je respektovat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000 s jejími doplňky 1/2002 a 2/2006, kterou se
vyhlašují závazné části územního plánu obce Bělkovice-Lašťany. Obsahuje limity využití území a také
zásady řešení dopravy, vodního hospodářství, energetiky, ale také ochrany přírody a krajiny  a územních
systémů.  Ve  výkresech  územního  systému  ekologické  stability  (ÚSES)  jsou  v  územním  plánu
specifikovaná  biocentra,  biokoridory  a  interakční  prvky  s  funkcí  lesa,  krajinné   zeleně,  luk  a  pastvin,
vodních  toků  a  ploch  s  příslušnými  regulačními  podmínkami.

1.6 Historické události v obci

Od roku 1960 jsou Bělkovice a Lašťany sloučeny v jednu obec. Obec svým občanům a návštěvníkům
nabízí různé sportovní a rekreační vyžití. Je zde koupaliště, fotbalové, tenisové i víceúčelové hřiště. I když
katastrální území je velké, v obci nejsou označeny ulice, jen některé části mají své historické názvy, které
jsou dodnes místními občany užívány.Na území obce nikdy nebyl kostel. Stojí zde tři kaple: Panny Marie
Čenstochovské z roku 1710, kaple  svatého Floriána z roku 1802 a kaple Panny Marie Lurdské z roku
1890. Historicky je dána existence dvou školních budov, což je v současné době nevyhovující.

 Historickou událostí  s  přesahem do současnosti  bylo  na  začátku  20.  století  postavení  Dělnického
domu.Působila zde sociálně-demokratická organizace, kdy tento objekt sloužil  pro politická rokování.
Později  zde působilo  pohostinství.  Jeho název "Parlament"  je  dosud živý  a  v  současné době slouží
k potřebám obce. V roce 1894 byl založen sbor dobrovolných hasičů, který ve své době pomáhal i v
okolních obcích, neboť v těchto chyběl. V roce 1895 byla v Bělkovicích založena Tělocvičná jednota Sokol,
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což mělo pro celou obec velký význam.Jednota se stala nositelem pokrokových myšlenek i organizátorkou
kulturního života v obci. Tomu velmi pomohlo postavení sokolovny v roce 1922, takže už v roce 1925 zde
mohlo být zřízeno kino s názvem Tepenec.Nynější TJ Sokol úspěšně pokračuje v tradici. Do současné doby
se v obci  udržel  starý zvyk,  Ježíšovy matičky,  jímž se oslavovalo Kristovo vzkříšení.  Tento zvyk se
nevyskytoval nikde jinde na Hané. Je to krásná lidová tradice, která si zaslouží, aby byla podporována a
udržována.Průvod Ježíšových matiček se v Olomouckém kraji dostal na seznam tradiční lidové kultury, v
roce 2017 dokonce i na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

2. Obyvatelstvo

Demografická situace

počet obyvatel, vývoj1.
přirozený přírůstek/úbytek, migrační saldo2.
věkové složení obyvatel (podíl seniorů, dětí)3.
předpokládaný vývoj podílu dětí a seniorů4.
vzdělanostní struktura5.

Sociální situace

národnostní menšiny1.
výskyt sociálně slabých obyvatel/skupin2.
sociálně vyloučené lokality3.
výskyt sociopatologických jevů4.
spolková, osvětová a informační činnost5.
spolky (činnost, počet členů, podíl členů do 18 let)6.
podpora spolků (prostory, finance)7.
práce s mládeží a seniory8.
akce pořádané v obci9.
informování občanů o dění v obci10.

2.1. Demografická situace

Vývoj  obyvatelstva obce Bělkovice -  Lašťany je  výrazně ovlivňován blízkou vazbou na Olomouckou
aglomeraci. Při analýze dat o obyvatelstvu je tedy nutné vycházet spíše z porovnání s okolními obcemi,
než  s  celým  Olomouckým  krajem.  Obec  Bělkovice-Lašťany  není  z  pohledu  obyvatelstva  typickou
hanáckou vesnicí určovanou převážně zemědělstvím. Obyvatelé obou původních obcí se věnovali rovněž
práci v lese a těžbě kamene. S rozvojem průmyslu především v Olomouci se postupně zvětšoval poměr
obyvatel obce pracujících jako dělníci v továrnách. Zapojení obyvatel obce do rozvoje průmyslu ovlivnilo
jak nárůst počtu obyvatel, tak sociální situaci.

 V současné době je obyvatelstvo obce opět určováno blízkostí města Olomouce. Blízkost regionálního
centra, dostupná infrastruktura a dobré životní podmínky přispívají ke stabilitě obyvatelstva obce.

2.1.1 Počet obyvatel, vývoj:

Počet obyvatel obce mezi léty 1971 - 1999 kolísal  v rozmezí 1800 - 1900.Od roku 2000 počet obyvatel
neustále pravidelně roste. Průměrný celkový přírůstek počtu obyvatel byl 25 obyvatel za rok. Můžeme
tedy mluvit o nárůstu mírně vyšším než 1 procento. K celkovému výsledku přispívá pozitivní přirozený i
migrační přírůstek. Migrační přírůstek tvoří 3/4 celkového přírůstku.
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Základní data za rok 2015:

Počet obyvatel 2 240

Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 425

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 661

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 642

Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 85 

Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 79

Počet obyvatel nad 65 let 348

Zemřelí celkem 20

Přistěhovalí celkem 60

Vystěhovalí celkem 45

   

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Bělkovice-Lašťany od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

 

Vývoj počtu obyvatel obce Bělkovice-Lašťany v letech 2009 - 2016

Zdroj: ČSÚ
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2.1.2 Přirozený přírůstek/úbytek, migrační saldo

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Bělkovice-Lašťany
 Počet obyvatel v roce 2014 Změna počtu obyvatel (2001-2011) 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří Změna podílu obyvatel

0-14 let (2003-2013)
Změna podílu obyvatel

65+ let (2003-2013)
Bělkovice-Lašťany 2 240,00 88,24 18,97% 15,54% 81,88 82,59 82,65
ORP OLOMOUC 163 813,00 98,19 15,36% 17,27% 113,49 96,97 80,92
Okres Olomouc 233 755,00 99,51 15,68% 18,16% 115,80 97,27 75,46
Olomoucký kraj 634 718,00 102,45 15,11% 18,72% 123,92 102,78 72,85
ČR 10 553 843,00 98,02 15,39% 18,31% 119,01 99,01 76,11

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Bělkovice-Lašťany v roce 2015

 Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem 25 11‰
Zemřelí celkem 20 11‰
Přirozený přírůstek 5 2‰
Přistěhovalí celkem 60 27‰
Vystěhovalí celkem 45 20‰
Saldo migrace 15 7‰
Meziroční změna počtu obyvatel 20 9‰

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Bělkovice-Lašťany v roce 2015 v porovnání s širším územím

 Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
přírůstek

v
přepočtu
na 1000
obyvatel

Míra
imigrace

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu

obyvatel

Bělkovice-Lašťany 11‰ 11‰ 2‰ 27‰ 20‰ 7‰ 9‰
ORP OLOMOUC 11‰ 11‰ 2‰ 25‰ 23‰ 2‰ 4‰
Okres Olomouc 11‰ 11‰ 1‰ 24‰ 23‰ 1‰ 2‰
Olomoucký kraj 10‰ 10‰ -1‰ 23‰ 24‰ -1‰ -2‰
ČR 10‰ 10‰ -0‰ 26‰ 25‰ 2‰ 1‰

Zdroj: ČSÚ

2.1.3 Věkové složení obyvatel

  Věkové složení obyvatel obce je relativně příznivé. V porovnání s okolím má obec Bělkovice - Lašťany
poměrně vysoký podíl obyvatel v kategorii 0-14 a poměrně malý v kategorii 65+. Vzhledem k silné
skupině obyvatel ve středním věku a neustálému zvyšování dožitého věku však lze v budoucnu očekávat
nárůst počtu obyvatel ve skupině 65+.

Věková struktura obyvatel obce Bělkovice-Lašťany v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ

2.1.4 Předpokládaný vývoj podílu dětí a seniorů

Vzhledem k tomu, že živě narozených v roce 2015 bylo 25 a zemřelých 20 a podíl seniorů je zatím 15,5 %
a podíl dětí do 14 let je 19 %, předpokládáme. že v příštích 20 letech se bude pravděpodobně situace
vyrovnávat, protože senioři  se dožívají  stále vyššího věku a obecně populace naší republiky stárne.
Nicméně neočekává se, že senioři nad dětmi v tomto období převládnou. Jde o příznivější vývoj než je
celorepublikový.

2.1.5 Vzdělanostní struktura obyvatel

Vzdělanostní  struktura  obyvatelstva  odpovídá  věkové  struktuře  a  blízkosti  Olomoucké  aglomerace.
Olomoucká aglomerace nabízí široké možnosti získání i využití dosaženého vzdělání. Nabídku vzdělání
doplňují  blízká  univerzitní  města  Brno,  Ostrava  a  Zlín.  Díky  nově  vybudované  železniční  a  silniční
infrastruktuře jsou tato města dosažitelní i pro každodenní dojíždění.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Bělkovice-Lašťany v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
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Vzdělanostní  struktura  obyvatel  obce  je  na  nižší  úrovni  než  je  průměr  v  ČR,  který  je
následující:

základní vzdělání:         13,9 %

střední bez maturity:    43,2 %

střední s maturitou:     34,3 %

VŠ:                            17,6 %

bez vzdělání:                0,2 %

Zdroj: ČSÚ

 

2.2. Sociální situace 

2.2.1 Národnostní menšiny

Národnostní  struktura obyvatel  obce je jednotná. V obci  žije pouze několik obyvatel  jiné než české
národnosti. Jedná se o jednotlivé rodiny, či smíšená manželství. Soužití majoritní části obyvatelstva s
národnostními menšinami je bezproblémové.

2.2.2 Sociálně slabé skupiny

 V obci žijí sociálně slabí obyvatelé. Jedná se o jednotlivé rodiny, které se dostaly do sociálně složité
situace.  Nejvýraznější sociálně ohroženou skupinou jsou senioři. Vzhledem k charakteru obce s převážně
vícegeneračními domy jsou senioři převážně integrováni do života rodin svých potomků a k sociálnímu
vyloučení dochází spíše vyjímečně.

2.2.3 Vyloučené lokality

Na území obce nevznikají sociálně vyloučené lokality.

2.2.4 Sociopatogenní jevy

  V  obci  se  nevyskytují  výrazné  sociopatogenní  jevy.  Nejzávažnějšími  sociopatogenními  jevy  jsou
závislosti  na  drogách  a  alkoholu.  K  obojímu  přispívá  vysoká  tolerance  obyvatel.  Nejvýraznějším
protiopatřením je činnost spolků, které aktivně pracují s mládeží i dospělými.

2.2.5 Spolková činnost v obci

 V obci je bohatý spolkový život, do kterého se zapojuje velké množství občanů. Velká část spolků se
věnuje i práci s mládeží. Funkci komunitního centra nahrazuje sokolovna a budova bývalé restaurace
Parlament. Ani jedna budova není plnohodnotnou náhradou komunitního centra. Zázemí pro činnost
většiny spolků již neodpovídá současným požadavkům. V okolí budovy bývalé restaurace Parlament jsou
v majetku obce další budovy, které skýtají do budoucna další možnosti.
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2.2.6 Spolky v obci

V obci pracují tyto spolky:

Českomoravská myslivecká jednota

Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Bělkovice - Lašťany

HC Bělkovice-Lašťany

Junák - český skaut, Středisko Bělkovice - Lašťany

SHČMS, Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany

Senior klub Bělkovice-Lašťany

Sportovní klub Bělkovice-Lašťany

Šipková parta - Poslanci

T.J. Sokol Bělkovice-Lašťany

Tvořeníčko Bělkovice-Lašťany

Český svaz včelařů, z.s. (Okresní organizace Olomouc)

 2.2.7 Podpora spolků (prostory, finance)

Pokud jde o prostory, tak většina spolků nemá vyhovující zázemí pro svou činnost. Jediným objektem v
majetku obce, který by mohl sloužit pro tyto účely, je budova bývalého hostince (místními nazývána
"Parlament"), která odpovídá svému stáří. Je zde nutná rekonstrukce na zamýšlené polyfunkční komunitní
centrum, kde by mohla být knihovna i klubovna.

Každoročně  obec  poskytuje  finanční  dotace  jednotlivým  spolkům  a  poskytuje  bezplatně  prostory  pro
jejich  činnost.

2.2.8 Práce s mládeží a seniory

V obci chybí školní hřiště pro potřeby žáků ZŠ. Jsou zde jen dětská hřiště, také tenisový kurt a hřiště pro
malou kopanou, vše s umělým povrchem. Mládež a senioři využívají také koupaliště. Spolky pracují s
mládeží v rámci své zájmové činnosti.Rovněž Senior klub se zapojuje s aktivitami pro seniory.

2.2.9 Akce pořádané v obci

Jsou to plesy, letní  kina, rozsvícení vánočního stromu, závody mopedů, meziobecní olympiáda, jarní
festival hudby, vítání léta, karneval, průvod matiček, setkání seniorů, vítání občánků a další.

2.2.10 Informování občanů o dění v obci

Bělkovice-Lašťany jsou malá obec, takže pro informování občanů slouží především vývěska obecního
úřadu, obecní  rozhlas a zpravodaj  obce. Emailem se rozesílají  aktuality z webových stránek obce, 
využívány jsou i facebookové stránky obce, obecní vývěsky u parlamentu a na budově obce . Spolky mají
své webové stránky, na kterých informují o své činnosti, a tyto se předávají na web obce.
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3. Hospodářství

Ekonomická situace

charakter ekonomických aktivit1.
odvětvová a velikostní struktura podniků (do 10, 10–49, 50–249, nad 250 zaměstnanců)2.
charakteristika klíčových podnikatelských subjektů3.
spolupráce s podnikateli, podpora podnikání4.
plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)5.
charakter zemědělské výroby6.
služby7.
atraktivity cestovního ruchu (přírodní, kulturní), turistické cíle8.
počet návštěvníků (odhadem, počet vstupenek u hlavních atraktivit)9.
turistická infrastruktura (ubytování, stravování, služby)10.

Trh práce

obyvatelé v aktivním věku (počet, %)1.
struktura ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnanci, OSVČ, vývoj)2.
míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, vývoj3.
dojížďka a vyjížďka za prací4.
opatření na podporu zaměstnanosti5.

 3.1. Ekonomická  situace

 3.1.1 Charakter ekonomických aktivit

V obci nejsou významnější zaměstnavatelé z pohledu množství potřebných pracovních sil. V obci má sídlo
45 firem a je registrováno 476 živností. Největším zaměstnavatelem je příspěvková organizace Základní
škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany.

Ekonomická situace obce Bělkovice-Lašťany je pozitivní z hlediska přebytkového hospodaření. Obci se
daří  hospodařit  s  vyrovnaným  rozpočtem   s  finanční  rezervou  pro  kritické  situace.   Nemovitý  majetek
obce  je v hodnotě cca 250 mil. kč.

 3.1.2  Odvětvová  a  velikostní  struktura  podnikatelských  subjektů  podle  odvětví  v  obci
Bělkovice-Lašťany 

 Údaje Českého statistického úřadu : 

Data z Veřejné databáze ČSU
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období: 31. 12. 2016

 Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem 504 278
A Zemědělství, lesnictví, rybářství 19 14
B-E Průmysl celkem 79 45
F Stavebnictví 114 79
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G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

106 41

H Doprava a skladování 18 11
I Ubytování, stravování
a pohostinství 31 12

J Informační a komunikační činnosti 5 4
K Peněžnictví a pojišťovnictví 22 7
L Činnosti v oblasti nemovitostí 4 3
M Profesní, vědecké
a technické činnosti 36 27

N Administrativní a
podpůrné činnosti 9 7

O Veřejná správa
a obrana;
 povinné sociální zabezpečení

2 2

P Vzdělávání 4 3
Q Zdravotní a sociální péče . .
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti 10 5

S Ostatní činnosti 31 14
X nezařazeno . .

 

Data z Veřejné databáze ČSU
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Období: 31. 12. 2016

 Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem 504 278
Fyzické osoby 462 257
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona

414 234

Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

40 19

Zemědělští podnikatelé 6 4
Právnické osoby 42 21
Obchodní společnosti 20 14
akciové společnosti 2 1
Družstva 1 .
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Struktura ekonomických subjektů podle počtu
zaměstnanců
Nejnovější data Období: 31.12.2013

  Data z Veřejné databáze ČSU Bělkovice-Lašťany
(okres Olomouc)

Počet
ekonomických
subjektů

Celkem [1] 504

podle počtu
zaměstnanců

neuvedeno 221
bez

zaměstnanců 206

1 - 5 19
6 - 9 1

10 - 19 3
20 - 24 0
25 - 49 1

více než 50 0

 

Struktura zaměstnanosti v obci Bělkovice-Lašťany podle odvětví v roce 2011 (%) v porovnání
s Olomoucí, se sousedními obcemi (Dolany a Bělkovice), s Olomouckým krajem a ČR.

 Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Bělkovice-Lašťany 2,09% 34,52% 48,38%
OLOMOUC 2,09% 27,63% 61,90%
Olomoucký kraj 3,55% 34,56% 51,54%
ČR 2,74% 32,23% 53,87%
Bohuňovice 4,35% 30,46% 57,01%
Dolany 2,67% 29,11% 57,28%

Pramen: ČSÚ

3.1.3 Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů

Dominantním zemědělským subjektem je Hanácká zemědělská a.s. se sídlem ve vedlejší obci Dolany,
která hospodaří na plochách v katastru obce.

V  obci  působí  především  OSVČ,   provozovny  řemesel,  živnostníků   a  menší  podniky  (do  10
 zaměstnanců).

Největším  zaměstnavatelem  je  Základní  a  mateřská  škola  Bělkovice-Lašťany  s  31  zaměstnanci.
Zřizovatelem je obec a roční příspěvek na provoz školy z rozpočtu obce je cca 2 mil. Kč.

Dále v obci aktivně působí -  2 autoservisy, 1 pila na zpracování dřeva, 2 prodejny potravin, 1 prodejna
masa,  3 pohostinství, 1 stavební firma se specializací na zemní práce, 2 stolařství, 1 mlýn na zpracování
dřevní moučky, 3 zámečnické firmy, 3 pokrývačství,   1 kadeřnictví , 1 ubytování  a další.

3.1.4 Spolupráce s podnikateli, podpora podnikání

Obec nemá konkrétní plán, jak podpořit podnikání v obci. Obec nedisponuje údaji o potřebách firem.
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3.1.5 Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)

Rozvoji podnikání v obci brání chybějící plochy a objekty. V územním plánu není možné vyčlenit plochy k
podnikání, jelikož v katastru obce nejsou volné pozemky.

Pozemek a stavby původního umístění zemědělské výroby byl před několika lety vyklizen a momentálně
je využíván pouze na skladování různého materiálu a sportovní využívání koní včetně jejich ustájení.

3.1.6 Charakter zemědělské výroby

Zemědělská výroba v obci je převážně rostlinná s různým zaměřením, podle ceny zemědělských komodit
na trhu.

3.1.7 Služby v obci  

Fungující služby pro občany:

základní škola (5 tříd ve dvou budovách),
mateřská škola,
školní jídelna + strava pro cizí strávníky,
všeobecný lékař,
prodejna potravin,
dvě prodejny se smíšeným zbožím,
řeznictví,
květinářství,
3  pohostinství (z toho 1 x  s celoročním vařením stravy),
1 penzion,
sokolovna (konání sportovních cvičení a kulturních akcí),
knihovna,
kadeřnictví,
venkovní veřejný bazén,
3 dětská hřiště,
fotbalové hřiště (pronájem fotbalový klub),
tenisový kurt
fotbalové hřiště s umělým povrchem,
sběrný dvůr na odpady + bioodpady a 1 sběrný dvůr malý na bioodpady
pošta.

Další služby musí občané vyhledat v okolních městech či obcích.

Fungující řemesla:

stolařství,
zámečnictví,
pokrývačství,
zemní práce,
topenáři a instalatéři,
zednictví,
autoopravny,
autodoprava,
geodetická kancelář.

Ve vlastnictví obce se nachází tyto nemovitosti s různým účelem využití:
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č.p.139 - obecní úřad,
č.p. 139 - přízemí - pronájem prodejna potravin a řeznictví,
č.p. 194  - mateřská školka,
č.p.90 - základní škola budova Bělkovice,
č.p. 373 - základní škola budova Lašťany,
č.p. 509 – školní kuchyň a jídelna, pošta, klubovna skautů , pronájem lesní správa a  všeobecný
lékař,
č.p.248 - bývalý hostinec, kulturní akce, činnost spolků a kroužků, dalším zájemcům pronajímáme
prostory pro pořádání oslav, knihovna, pronájem cukrárna
č.p.304 - venkovní bazén, pronájem kiosek
fotbalové hřiště,
tenisový kurt
fotbalové hřiště s umělým povrchem,
čistírna odpadních vod,
sběrný dvůr – odpady.

3.1.8 Atraktivity cestovního ruchu a turistické cíle

Obec je původem návesního typu s charakteristickými zemědělskými usedlostmi. Obec Bělkovice-Lašťany
nemá významné atraktivity pro cestovní ruch, mimo venkovní bazén obce, který je v letních dnech
pravidelně navštěvován občany přilehlého krajského města a okolí.

Bazén je každoročně k dispozici návštěvníkům obce od poloviny června do konce srpna. Jedná se o velký
plavecký bazén o rozměrech 50m x 20m a  dětské brouzdaliště   o rozměrech 20m x 8m.

  

V areálu je k dispozici:

občerstvení s venkovním posezením,
fotbalové hřiště s umělým povrchem,
tenisové hřiště,
zapůjčení míčů,
zapůjčení lehátek,
venkovní hrací prvky pro děti,
možnost parkování kol v areálu,
zdarma parkování motorových vozidel před areálem koupaliště.

Bazén je průběžně udržován,  nicméně aktuálně v roce 2018 je potřeba realizovat minimálně nový nátěr
bazénového tělesa a bude potřeba v dohledné době  modernizace bazénu.  
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Stavební projekt na kompletní rekonstrukci malého bazénu včetně vodních prvků pro malé děti je již k
dispozici a je již  vyřízeno stavebního povolení.

Dále  je  připraven  projekt  na  rekonstrukci  příjezdové  komunikace  včetně  parkovacích  stání  pro
návštěvníky bazénu.

Obec je v létě místem, kdy tudy projíždějí cykloturisté. Obec prakticky není vybavena základní turistickou
infrastrukturou. Služby turistům poskytují  provozovatelé místních pohostinství.  V horní části  katastru
obce je podél vodoteče Trusovka rozsáhlá chatařská oblast, která se v současnosti  částečně mění na
trvale celoročně obývané nemovitosti, což představuje zátěž pro životní prostředí z důvodu neexistence
splaškové kanalizace.

Tenisový  kurt,  fotbalové hřiště  s  umělým povrchem a tři  dětská hřiště  jsou volně k  dispozici  pro
obyvatele obce. Fotbalové hřiště je pronajaté místnímu  fotbalovému klubu. Sportovní a kulturní akce
probíhají v budově místní sokolovny, která je majetkem spolku.

Za turisticky zajímavé cíle je možné považovat:

venkovní bazén,
památníky,
kapličky,
jarní a podzimní setkání cyklistů - "Tour de Beer"
pořádané kulturní akce obce a spolků,
málo známé zajímavosti, jako je hraniční kámen nad mysliveckou restaurací v Podskalí, Lenčíkova
díra – důlní dílo, Šifrova štola – důlní dílo, Houpačka“ ( častý cíl trempů a táborníků).
restaurace U Dočkalů.

V restauraci U  Dočkalů  je otevřené venkovní posezení, kde je možnost občerstvení pro cykloturisty.

Nedaleko Bělkovic proti proudu Trusovického potoka začínají rekreační objekty a jednotlivé chatařské
oblasti (okolo 120 rekreačních chat).

Z drobných památek najdeme v části Bělkovice :

kaple Panny Marie Čenstochovské z roku 1710 u silnice na Dolany (nejvýznamnější památka), 

 

dvoje Boží muka,
několik kamenných křížů, např. z roku 1886 u silnice do Dolan, kříž z r.1901 u staré silnice do
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Bohuňovic,Kamenný kříž (před ZŠ) z roku 1839 - v dolní části kříže plastika sv. Floriána, na kříži
socha Ježíše,

pomník obětem I. a II. světové války se sochou lva,
budova Sokola z r.1895 s pamětní deskou (vedle kříž z roku 1889)

2 lípy za budovou sokolovny vysazené při vzniku 1 republiky,
Holubice Míru z  roku 1978 -  terakotová plastika o velikosti  cca 1,1 m. Zhotovil  ji  olomoucký
výtvarník Jaroslav Nerad. 
pomník padlým vojákům Rudé armády z roku 1945 ve tvaru jehlanu,
rodný dům prof. Františka Štajgra s pamětní deskou.

Z památek najdete v části Lašťany:

na návsi u rybníka sochu Jana Žižky od olomouckého sochaře J. Pelikána s pomníkem padlých v
obou světových válkách a pamětní deskou letce R.A.F. Josefa Brykse,
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kapli sv. Floriána z r. 1802 se zvonicí a křížem z r. 1873,

kapli Panny Marie Lurdské z roku 1820. Nad vstupem je umístěna porcelánová soška Panny Marie
(30 cm). Byla zasvěcená Panně Marii Lurdské. Pod profilovanou korunní římsou je osazena pamětní
deska obětem 1. světové války.
Dělnický dům,
kamenný kříž z r. 1882 s plastikou hanáckého děvčátka s obilím.

V  okolí  obce  jsou  málo  značené  turistické  cesty  a  chybí  možné  označení  turistických  cílů  formou
informačních tabulí apod.

3.1.9 Počet návštěvníků (odhadem např. dle počtu vstupenek u atraktivit)

Počet návštěvníků by bylo možné zjistit pouze u venkovního bazénu - koupaliště. V doposud poslední
rekordní sezóně roku 2015 bylo vybráno na vstupném 898.990 Kč a prodáno bylo 21.277 vstupenek.
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Největší denní návštěvnost v tropických dnech je při více než 1.000  prodaných vstupenek za den.

 3.1.10 Turistická infrastruktura (ubytovací a stravovací služby)

Na území obce je celkem evidováno 13 subjektů, které se  zabývají ubytováním nebo stravováním a
pohostinstvím, nicméně aktivní jsou 4.

Pro ubytování je možné použít pouze  Penzion Flachs včetně možnosti stravování. Celoroční stravovací
služby poskytuje Restaurace U Dočkalů. V této  je otevřené venkovní posezení, kde je aktivně využívána
možnost občerstvení pro cykloturisty. Dále jsou v obci k dispozici 2 restaurace - restaurace "U pajdů" a
restaurace "Na Brodku".

3.2. Trh práce

3.2.1 Obyvatelé v aktivním věku

V aktivním věku je na území obce celkem 1303 obyvatel v členění  muži 661 a  ženy 642 osob. Je to
58,17 % z celkového počtu obyvatel.

 Počet obyvatel k 1.1.2017

Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Celkem
211 924 172 947 2 254

 3.2.2 Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnanci, OSVČ, vývoj)

Počet ekonomických subjektů podle ekonomické činnosti
Nejnovější data Období: 31.12.2016

 Bělkovice-Lašťany
(okres Olomouc)

Počet
ekonomických
subjektů

A Zemědělství, lesnictví, rybářství [1] 19
C Zpracovatelský průmysl [1] 70
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu [1] 8
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi [1] 1
F Stavebnictví [1] 114
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel [1] 106
H Doprava a skladování [1] 18
I Ubytování, stravování a pohostinství [1] 31
J Informační a komunikační činnosti [1] 5
K Peněžnictví a pojišťovnictví [1] 22
L Činnosti v oblasti nemovitostí [1] 4
M Profesní, vědecké a technické činnosti [1] 36
N Administrativní a podpůrné činnosti [1] 9
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení [1] 2
P Vzdělávání [1] 4
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti [1] 10
S Ostatní činnosti [1] 31
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Počet
ekonomických
subjektů

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti [1] 17
02 Lesnictví a těžba dřeva [1] 2
10 Výroba potravinářských výrobků [1] 13
11 Výroba nápojů [1] 2
14 Výroba oděvů [1] 6
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku [1] 12

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů [1] 1
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků [1] 1
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení [1] 14
27 Výroba elektrických zařízení [1] 6
31 Výroba nábytku [1] 5
32 Ostatní zpracovatelský průmysl [1] 4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení [1] 6
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu [1] 8
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití [1] 1
41 Výstavba budov [1] 44
42 Inženýrské stavitelství [3] 1
43 Specializované stavební činnosti [1] 70
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel [1] 26
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel [1] 59
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel [1] 21
49 Pozemní a potrubní doprava [1] 17
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě [1] 1
55 Ubytování [1] 1
56 Stravování a pohostinství [1] 30
58 Vydavatelské činnosti [4] 1
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a
hudební vydavatelské činnosti [4] 1

60 Tvorba programů a vysílání [2] 1
61 Telekomunikační činnosti [1] 1
62 Činnosti v oblasti informačních technologií [1] 2
63 Informační činnosti [1] 2
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování [1] 1
66 Ostatní finanční činnosti [1] 21
68 Činnosti v oblasti nemovitostí [1] 4
69 Právní a účetnické činnosti [1] 7
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení [1] 3
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy [1] 8
73 Reklama a průzkum trhu [1] 3
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti [1] 15
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu [1] 1
78 Činnosti související se zaměstnáním [5] 1
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti [1] 2
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti [1] 1
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny [1] 2
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání [1] 3
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení [1] 2
85 Vzdělávání [1] 4
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti [1] 1
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti [1] 9
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů [1] 11
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost [1] 4
96 Poskytování ostatních osobních služeb [1] 16
nezjištěno .

3.2.3 Míra nezaměstnanosti, počet zaměstnaných, vývoj

K 31.7.2017 v obci Bělkovice-Lašťany dle statistiky úřadu práce jsou evidovány tyto skutečnosti :

76 dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let,



PROGRAM ROZVOJE OBCE BĚLKOVICE-LAŠŤANY 21 / 68

1467 obyvatel ve věku 15 - 64 let,
5,2 % podíl nezaměstnaných osob,
4 volná pracovní místa.

 Statistická data nezaměstnanosti

Data z Veřejné databáze ČSU

 Bělkovice-Lašťany
(okres Olomouc)

Míra registrované
nezaměstnanosti pohlaví

muži [1] 13,2
ženy [1] 10,3

Podíl
nezaměstnaných
osob (v %)

celkem [2] 2,6

Podíl
nezaměstnaných
osob (v %)

pohlaví
muži [3] 6,3

ženy [2] 3,4
Počet uchazečů o
zaměstnání v
evidenci úřadu práce

celkem [2] 38

Počet uchazečů o
zaměstnání v
evidenci úřadu práce

pohlaví
muži .

ženy [2] 25
Pracovní místa v
evidenci úřadu práce celkem [2] 5

[1] Období: 31.12.2011
[2] Období: 30.06.2017

 Vývoj počtu nezaměstnaných osob   2007 - 2015

Zdroj: ČSÚ  

3.2.4 Dojížďka a vyjížďka za prací

Cílem zaměstnávání občanů jsou především města Olomouc a Šternberk.
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Data z Veřejné databáze ČSU
Období: 26.03.2011 Bělkovice-Lašťany 
Počet obyvatel s obvyklým pobytem celkem 2 101
Zaměstnaní včetně pracujících studentů a učňů 959

z toho postavení osoby
v zaměstnání

zaměstnanci 713
zaměstnavatelé 41
osoby pracující na vlastní
účet 150

členové produkčních
družstev -

pomáhající rodinní příslušníci 2
Vyjíždějící celkem 539

vyjíždějící do
zaměstnání

celkem 375
v rámci obce 16
do jiné obce okresu 322
do jiného okresu kraje 14
do jiného kraje 20
zahraničí 3

vyjíždějící do školy
celkem 164
v rámci obce 15
mimo obec 149

 3.2.5 Opatření na podporu zaměstnanosti

Obec se snaží podpořit zaměstnanost formou využívání dotací z úřadu práce tzv. VPP, kde se projevuje
velmi malý zájem místních nezaměstnaných o tuto možnost získat přechodné zaměstnání. Pro podniky i
podnikatelské  subjekty  v  obci  je  nabízena   možnost  bezplatného  uveřejňování  inzerce  v  na  www
stránkách obce, která je prakticky doposud nevyužívána.

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura (v obcích)

zásobování pitnou vodou, vodovod, technický stav, kapacita, kvalita vody1.
čistění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV, technický stav2.
plynofikace, míra napojení, poptávka po plynofikaci3.
zásobování teplem4.
stav a kapacity ostatní technické infrastruktury (elektrická síť, sítě pro internet)5.
nakládání s odpady (třídění, sběr a likvidace, sběrný dvůr, kompostárna, skládka)6.

Dopravní infrastruktura

čísla a kategorie komunikací procházejících obcí1.
vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci2.
železniční doprava, charakter trati, zastávka (nejbližší zastávka)3.
dopravní zátěž obce (počet průjezdů vozidel, zatížení hlukem)4.
technický stav komunikací5.
cyklostezky a cyklotrasy6.
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Místní komunikace

délka a technický stav1.
údržba a zimní údržba2.
parkovací místa3.

Dopravní obslužnost

zapojení obcí do integrovaného systému dopravy1.
počet spojů veřejné dopravy ve všedních dnech, o víkendu, do spádového sídla2.
kvalita spojení (dostatečná četnost spojů, přepravní doba, nutnost přestupů)3.

4.1 Technická infrastruktura (v obci, v jednotlivých částech)

4.1.1 Zásobování pitnou vodou, vodovod, tech.stav, kapacita, kvalita vody

Obec je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje od roku 2013, kdy byl zajištěn v obci vodovod  z
financování Evropské unie. Vodní zdroj je umístěn ve vyšší nadmořské výšce než je obec, konkrétně pod
lesem v severní části extravilánu obce. Dalšími zdroji pitné vody jsou studny, které jsou v obci kopané,
ale i vrtané. Kapacita vodovodu je dostatečná. V případě rozšíření obce a zvýšení počtu obyvatel bude
nutné zajistit další zdroj vody. Technický stav je vzhledem ke krátké době od realizace v dobrém stavu.
Kvalita vody je vysoká.

4.1.2 Čistění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV, technický stav
 
Obec vlastní kanalizační síť na celém území obce, kdy dokončení V. etapy bylo realizováno do roku 2013.
Dříve byla v obci kanalizace splašková a dešťová dohromady. Po dobudování splaškové kanalizace, kdy je
tato na většině obce, dochází kvůli poruchám k nátokům do čistírny odpadních vod, což způsobuje vyšší
zátěž ČOV, než je potřebné. Dešťová voda v zatrubněné kanalizaci je pouze v cca 1/3 obce a je odváděna
do Trusovického potoka. Jedná se především o odvodnění komunikací a zpevněných ploch.

Čištění odpadních vod je realizováno čistírnou odpadních vod, která byla vybudována již v roce 1996.
ČOV má kapacitu 2000 ekvivalentních obyvatel. Technický stav nedosahuje úrovně okolních ČOV v jiných
obcích a nyní dochází k úpravám a přizpůsobení novým technickým požadavkům. Záměrem obce je, i
vzhledem k novému územnímu plánu, který je nyní vytvářen, dosáhnout rozšíření a zkapacitnění ČOV pro
budoucí rozvoj obce a přírůstek obyvatelstva. 

4.1.3 Plynofikace, míra napojení, poptávka po plynofikaci

Plynofikace v obci probíhala v 90. letech minulého století a ukončena byla v roce 2002. Plynovou přípojku
má většina obyvatelstva, avšak ne všichni užívají tuto možnost pro ohřev vody nebo topení. Často je
využíváno topení tuhými palivy. 

4.1.4 Zásobování teplem

Obec nemá CZT. Každý si zásobování teplem řeší samostatně, a to buď pomocí plynu, pevnými palivy a
nebo přímotopy či ekologickými zdroji, jako jsou tepelná čerpadla či solární systémy.

4.1.5 Stav a kapacity  ostatní technické infrastruktury (elektrická síť, sítě pro internet)

Ostatní technickou infrastrukturu v obci zajišťuje vzdušné vedení VN a NN, kdy údržbu, servis a rozšíření
 v současné době zajišťuje distributor.  Internetové napojení  obyvatelstva je dvěma způsoby. Zemní
kabelové  vedení  dle  nabídek  nadnárodních  společností  a  dále  je  v  obci  i  vzdušné  wifi,  které  zajišťuje
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několik subjektů.

4.1.6. Nakládání s odpady (třídění, sběr a likvidace, sběrný dvůr, kompostárna, skládka)

Odpadové náklady obce za poslední dobu vzrostly a to i díky zřízení sběrného dvora v roce 2014, který je
umístěn v sousedství  ČOV. Zde jsou ukládány odpady dle třídění.  Občané obce mohou odevzdávat
velkoobjemové odpady, biologicky rozložitelné odpady, stavební suť, nebezpečné odpady, kovové odpady
a elektroodpady. Ke třídění odpadů jsou dále v obci vytvořena také tzv. hnízda (9ks), kde jsou kontejnery
na tříděný odpad, sklo, plasty, papír. Kompostárnu obec nevlastní. Pro biologický odpad jsou umístěny ve
sběrném dvoře kontejnery, dále obyvatelé využívají  kompostéry, které byly v roce 2015 pořízeny z
dotace. Domácí kompostéry jsou o objemu 1050 l. Obcí bylo distribuováno 280 kusů. V roce 2018 bude
dále připraveno cca 180 kusů pro obyvatele. 

V  poslední  době  se  rozšiřuje  opakované  odložení  odpadů  na  tzv.  "černých  skládkách",  které  jsou
pravidelně uklízeny zaměstnanci. V minulosti byly odváženy odpady na místa v obci, která sloužila jako
černé skládky, které jsou v současné době sice zavezeny, avšak nedošlo k likvidaci, či rekultivaci. natož
zjištění, v jakém stavu se nachází podloží.  V tomto ohledu by mělo dojít k průzkumu bývalých skládek. 

4.2 Dopravní infrastruktura

4.2.1 Čísla a kategorie komunikací procházejících obcí

Obec je napojena odbočkou na komunikaci I/46. Vzdálenost obce ke komunikaci I. třídy č. 1/46 je cca 1
km. Dopravní tepny v obci jsou komunikace III. třídy, které protínají obec. Jedná se o průtah obcí v
Bělkovicích tzv. "kostková". Obec protíná také silnice č. III/44437 vedoucí z Bělkovic přes most do Lašťan,
dále směrem na Šternberk. Rozdělení místních komunikací v obci je podle dopravního vytížení, také podle
povrchu komunikací.

Silnice č. III/44436   "kostková" silnice   2100

Silnice č. III/44437 Od ZŠ Bělkovice - DZ
konec obce                  1100

Místní komunikace
II.třídy 1-45 místní komunikace v obci 13926

Místní komunikace III.
třídy nezpevněná MK 560

Účelové komunikace
IV. třídy nezpevněné 481

 

4.2.2 Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci

Na rychlostní komunikaci R35 (nyní dálnici D35)  Lipník - Mohelnice (Hradec Králové) a na rychlostní
komunikaci R 46 (nyní D46) Olomouc - Vyškov je nejblíže možné najet v Olomouci, což je vzdálenosti cca
11 km. 

4.2.3 Železniční doprava, charakter trati, zastávka (nejbližší zastávka)

Obcí železnice bezprostředně neprochází, nicméně sousední obcí Bohuňovice ano. Jedná se o trať č. 290
 Olomouc  -  Šternberk  -  Uničov  -  Šumperk.  V  současné  době  SŽDC  připravuje  projekt  elektrifikace  této
trati s možností zvýšení rychlosti až na 160 km/hod provozované v taktu 1 hod. Vzdálenost na nádraží v
Bohuňovicích je cca 4 km.
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4.2.4 Dopravní zátěž obce (počet průjezdů vozidel, zatížení hlukem)

Největší dopravní zátěž přináší státní silnice I/46 Vyškov - Olomouc - Opava - státní hranice s Polskem,
která ovšem obcí neprochází, ale míjí ji ve vzdálenosti cca 1 km a nezatěžuje tak obec nadměrně hlukem
s výjimkou nejbližších částí obce. Dle posledního sčítání dopravy v r. 2016 projede touto silnicí 12 090
vozidel/24 hodin. Z toho 2207 těžkých vozidel. Jako závazné je v územním plán u obce vymezeno nové
vedení trasy této rychlostní silnice v prostoru mezi Bělkovicemi a Bohuňovicemi . Jsou zde navrženy
změny  napojení  obce  na  tuto  komunikaci  v  souvislosti  se  zrušením  stávajících  mimoúrovňových
křižovatek-  tj .  napojení  z  prostoru  nové  mimoúrovňové  křižovatky  do  prostoru  před
budovou "Parlamentu" a do jižní a severní části obce. Nově bude napojení na stávající komunikaci od
"Lip" směrem na Šternberk. Obec je svou polohou vhodná pro bydlení, neboť není v pravém slova smyslu
průjezdná.

Po silnici III/44436, která obcí prochází, projede pouze 335 vozidel/24 hodin, z toho 110 těžkých vozidel,
což je 1/3 z nich. Tato vozidla mají svůj start a i cíl v nedalekém kamenném lomu. Také na této silnici v
majetku  Olomouckého  kraje  se  plánuje  přeložka  jižně  od  obce.  Na  krajské  komunikaci
III/44437 propojující části Bělkovice a Lašťany se plánuje nové propojení na východě obce, poblíž konečné
stanice autobusu. 

4.2.5 Technický stav komunikací

Technický stav komunikací v obci je po realizaci vodovodu a kanalizace v některých částech obce ve
špatném stavu. Část místních komunikací byla obnovena do asfaltových živičných vrstev. Jedná se o části
obce od garáží k "Parlamentu", od obchodu Hruška k "Lipám", od ZŠ Lašťany k napojení u mostku v
Lašťanech směr ke garážím. Technický stav místních komunikací se postupně zlepšuje a obnovuje. V roce
2016 se  realizovala  komunikace  "Na  Stránce"  a  dále  od  "Parlamentu"  k  "Lipám".  V  roce  2017  je
realizována oprava místní komunikace ke školce. V letech 2017 až 2018 se opravuje silnice č. III/44436,
která je v majetku Olomouckého kraje. Spolu s touto obec realizuje chybějící chodníky, opravu stávajících
a  nové parkovací stání. Dále zde bude zcela opravena dešťová kanalizace.

4.2.6 Cyklostezky a cyklotrasy

Zatím jedinou cyklostezkou je napojení na cyklistický uzel Šternberk-Olomouc (Hvězdná cykl.) a to přes
obec  Bohuňovice.  V  přípravě  je  projekt  cyklostezky  na  Dolany.  Realizace  bude  při  získání  dotace.
Cyklotrasy jsou vedeny v obci různými směry. Obec Bělkovice-Lašťany spojuje několik směrů cyklotras z
okolních obcí, jako např. Jívová, Šternberk, Domašov u Šternberka, Domašov nad Bystřicí atd.
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)1.

zdroj mapy.cz

4.3 Místní komunikace

4.3.1 Délka a technický stav

Délka všech komunikací v obci je přibližně 14 km. Jsou rozděleny na komunikace v kategorii II. a III. třídy,
které jsou v majetku Olomouckého kraje a na komunikace IV. třídy - místní komunikace v majetku obce. 
Většina povrchu komunikací  je  po provedení  kanalizace a  vodovodu opravena na živičný asfaltový
povrch.  Avšak např.  komunikace ke koupališti  a  komunikace od ZŠ Lašťany k  budově jídelny není
opravena vůbec. Obec v současné době řeší chodníky kolem komunikací III. třídy a dále i opravy všech
důležitých komunikací. Další méně vytížené komunikace jsou pouze účelové a nezpevněné (menšina).

4.3.2 Údržba, zimní údržba

 Údržba místních komunikací probíhá v rámci oprav komunikací, které jsou pravidelně od roku 2014
prováděny.  Zimní  údržbu zajišťuje  Hanácká zemědělská  a.s.,  dle  plánu zimní  údržby.  V  roce  2017
ji zajišťuje jiný subjekt. V budoucnu se předpokládá, že obec zajistí svými prostředky (traktor) úklid sněhu
popřípadě bude navržen jiný způsob úklidu.

4.3.3 Parkovací místa

Parkovací  místa v obci  nejsou vymezena.  Pouze u Obecního úřadu,  jídelny a před koupalištěm. Při
plánování projektů se zohledňují i tyto pozice. V obci je několik míst, které užívají občané pro vlastní
parkování.

4.4 Dopravní obslužnost

4.4.1 Zapojení obce do integrovaného systému dopravy
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Obec je zapojena do KIDSOK - Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje.   Výše v mapě jsou uvedeny autobusové zastávky v obci,  ze kterých je možno cestovat do
Olomouce nebo Šternberka.

4.4.2 Počet spojů

Do Olomouce jezdí doprava cca 1x za hodinu. Do Šternberka je četnost nižší. Počet spojů veřejné dopravy
ve všedních dnech je častější než o víkendu. Spádovější je krajské  město Olomouc.

4.4.3 Kvalita spojení

Kvalita je dostatečná, neboť četnost spojů je pro uživatele dostatečná. Přepravní doba je cca 30 min. a
bez přestupů.

 

5. Vybavenost obce

Zdravotnictví

lékařské služby v obci (praktický, dětský, stomatolog, gynekolog)1.
dostupnost zdravotnických zařízení (pohotovost, nemocnice, poliklinika)2.
záchranná služba3.

Sociální péče

komunitní plánování sociálních služeb1.
sociální služby, jejich rozsah a způsob zajištění2.
počet a kapacita zařízení sociálních služeb3.
dostupnost zařízení sociálních služeb4.
podmínky pro život seniorů5.

Kultura a péče o památky

podmínky pro kulturní aktivity1.
kulturní zařízení a jejich návštěvnost2.
dostupnost kulturních zařízení v okolních obcích3.
kulturní aktivity (návštěvnost)4.
kulturní památky (návštěvnost)5.

Sport a tělovýchova

podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity1.
sportovní a volnočasová zařízení2.
hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí3.
sportovní kluby, sportovní a volnočasové aktivity4.
dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích5.

5.1.Zdravotnictví

5.1.1 Lékařské služby v obci (praktický, dětský, stomatolog, gynekolog)
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V obci je jedna lékařská praxe  s frekvencí dojižďky lékařů 2 x týdně. 

 Zdravotnická zařízení v obci Bělkovice-Lašťany v roce 2014

Počet ordinací praktického lékaře 1 
Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost  0
Počet ordinací stomatologa  0
Počet ordinací gynekologa  0
Počet ordinací specialisty  0
Počet nemocnic  0
Počet lůžek v nemocnicích  0
Počet lékáren  0

Zdroj: ČSÚ
5.1.2 Dostupnost zdravotnických zařízení (pohotovost, nemocnice, poliklinika)

Dostupnost dalších zdravotnických zařítzení je 2 - 10 km, v obci chybí dětský lékař a výdejna léků.

5.1.3 Záchranná služba

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je zajištěna ze Šternberka, vzdáleného 8 km.

 

5.2  Sociální péče

5.2.1 Komunitní plánování sociálních služeb

Obec nerealizuje vlastní komunitní plánování ani plánování sociálních služeb.

5.2.2 Sociální služby, jejich rozsah a způsob zajištění

Obec není poskytovatelem žádných sociálních služeb. Pečovatelskou službu a službu home care zajišťuje
Charita Šternberk. Ve spolupráci s obcí Dolany jsou umisťováni občané obce do DPS Véska, kde obec
přispívá na 6 bytů, což je do budoucna nedostatečné. Další sociální služby se realizují v rámci obce s
rozšířenou působností, což je Olomouc.

5.2.3 Počet a kapacita zařízení sociálních služeb

Obec nemá žádné zařízení sociálních služeb.

Vybraná zařízení sociálních služeb v obci Bělkovice-Lašťany a jejich kapacita v roce 2014

 Počet Kapacita
Domovy pro seniory  0  0
Dom s pečovatelskou službou (počet bytů)  0  0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením  0  0

Zdroj: ČSÚ
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5.2.4 Dostupnost zařízení sociálních služeb

Jak  je  výše  uvedeno,  dostupný  je  DPS  v  místní  části  sousední  obce  Dolany-Véska.  Další  služby
(pečovatelská a home car) zajišťuje Charita z 8 km vzdáleného města Šternberk a nebo ORP Olomouc, či
Olomoucký  kraj  ve  svých  domovech důchodců,  domovech se  zvláštním režimem či  domovech pro
zdravotně postižené.

5.2.5 Podmínky pro život seniorů

V obci funguje Senior klub Bělkovice-Lašťany, jenž zajišťuje kulturní a a všeobecně vzdělávací semináře
pro seniory a dále atraktivní výlety. Senior klub se schází v bývalém pohostinství "Parlament".

5.3 Kultura a péče o památky

5.3.1 Podmínky pro kulturní aktivity

Obec podporuje činnost spolků, které se věnují kulturní činnosti v obci (viz. kapitola 2.9). Obec zajišťuje
kulturu i vlastními aktivitami, jako jsou Jarní festival hudby, Letní kina či Rozsvícení vánočního stromu.

5.3.2 Kulturní zařízení a jejich návštěvnost

Obec nevlastní žádné kulturní zařízení. Pouze budovy bývalého pohostinství a také dům služeb, kde je
místnost pro slavnostní akty.

5.3.3 Dostupnost kulturních zařízení v okolních obcích

Dostupnost kulturních zařízení je dobrá, zejména v 10 km vzdálené Olomouci.

5.3.4 Kulturní aktivity (návštěvnost)

V obci se pořádají plesy, zábavy, výstavy, pro děti Mikulášská nadílka, pálení čarodejnic, dětský den, letní
filmová představení, jarní festival hudby, Tour de beer a další. 

návštěvnost je odhadovaná v následujících počtech účastníků:

plesy       250
pálení čarodejnic       550
Tour de beer       500
Jarní festival hudby       300
Letní kino       300

 

5.3.5 Kulturní památky (návštěvnost)

Obec vlastní kulturní památky malého rozsahu, jako jsou kapličky a kříže, pomníky padlým z první i druhé
světové války a je nositelkou nehmotného bohatství, kam patří Ježíšovy matičky.

 

5.4 Sport a tělovýchova

5.4.1 Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity
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Podmínky pro sportování jsou v obci zajištěny v rámci sportovišť a v rámci spolkové činnosti. Poloha obce
vybízí k aktivní rekreaci. Obcí vede cyklostezka spojující Bohuňovice s Bělkovickým údolím, jsou zde
prostory pro chůzi, běh či v zimě běžkaření.

5.4.2 Sportovní a volnočasová zařízení

Obec je vlastníkem venkovního koupaliště  o klasických rozměrech 25x50m a dětského brouzdaliště.
Dále vlastní sportovní hřiště pro fotbalové zápasy a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. TJ Sokol je
vlastníkem sokolovny, která ovšem neumožňuje celoroční míčové hry (rozměry a snížený strop). Hasičský
sbor má k dispozici cvičiště v "Akátí".

5.4.3 Hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí

V obci jsou volně rozmístěné cvičební prvky, které umožňují neorganizované  setkávání dětí. Děti mohou
využívat i výše uvedená sportoviště, která se průběžně dobudovávají či obnovují.

5.4.4 Sportovní kluby, sportovní a volnočasové aktivity

V obci působí několik sportovních spolků - TJ Sokol, SK, malá kopaná, šipkaři, sdružení ledního hokeje,
badminton a stolní tenis. V obci jsou umístněny na volných prostranstvích herní a sportovní prvky. 

5.4.5 Dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích

V okolních obcích je možné navštívit  Aqua centrum v Bohuňovicích a nebo golfové hřiště či  krytou
tenisovou halu v Dolanech - Vésce.

5.5. Bydlení a školství 

5.5.1 Vývoj bytové výstavby v obci Bělkovice-Lašťany v období 2009 - 2014

 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet dokončených bytů 3 6 11 10 8 10
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel 1,43 2,81 5,13 4,60 3,66 4,50
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v
kraji 3,03 2,56 2,04 2,18 1,93 2,23

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v
ČR 3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27

Počet dokončených bytů v obci Bohuňovice 10 8 9 9 7 5
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v
obci Bohuňovice 3,95 3,13 3,52 3,52 2,76 1,97

Počet dokončených bytů v obci Dolany 14 12 12 10 5 15
Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v
obci Dolany 5,60 4,73 4,68 3,86 1,89 5,62

Obec nevlastní žádný byt a ani obytný dům.
Pramen: ČSÚ

5.5.2 Školy a jejich kapacita v obci Bělkovice-Lašťany v roce 2016

 Počet škol Počet žáků
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Mateřské školy  1  150
Základní školy  1  110
Střední školy  0  0

Obec je zřizovatel MŠ a ZŠ, jedná se pouze o první stupeň ZŠ. Při škole je školní družina a školní jídelna.
Spádovou školou pro druhý stupeň je ZŠ Dolany. Žáci po ukončení prvního stupně často odcházejí na
víceletá gymnázia - Olomouc, Šternberk. Škola užívá 3 budovy, ve kterých probíhá výuka (2 pro výuku ZŠ
a 1 pro MŠ) a na tělesnou výchovu si půjčuje sokolovnu, která je vlastněna TJ Sokol. Nároky na roční
rozpočet ze strany zřizovatele činí cca 2 mil Kč. Stravování žáků MŠ je zajištěno výdejnou v MŠ, ale
stravování žáků ZŠ je zajištěno v další budově mimo školní objekty. V roce 2017 byla podána žádost o
dotaci na rekonstrukci budovy ZŠ v Lašťanech, která by do budoucna vyřešila problém v tom, že by ZŠ
byla umístěna v jednom objektu, ovšem bez tělocvičny a jídelny.

6. Životní prostředí

Stav životního prostředí

půdní fond, členění, kvalita, míra ohrožení erozí1.
pozemkové úpravy v obci2.
kvalita ovzduší3.
kvalita vody v tocích a vodních plochách4.
míra ohrožení hlukem, protihluková opatření5.
významné zdroje znečištění6.
brownfieldy, lokality s ekologickými zátěžemi7.

Ochrana životního prostředí

chráněná území, jejich charakter, rozloha atd1.
střety rozvojových záměrů s ochranou přírody2.
problémy ochrany přírody v obci3.

6.1 Stav životního prostředí

6.1.1 Půdní fond, členění, kvalita, míra ohrožení erozí

Území obce je intenzivně zemědělsky využíváno. Ve struktuře ploch má převahu zemědělská půda, která
je na některých místech ohrožena půdní erozí. Ve dvou katastrálních územích činí zemědělská půda 45
%. Pozemků určených k plnění funkce lesa představuje 39, 5 % z celkové výměry zájmového území.
Zároveň je respektován i  územní systém ekologické stability,  přičemž existence některých prvků je
závislá na dlouhodobém lidském působení např. trvalém kosení.

6.1.2 Pozemkové úpravy v obci

6.1.3 Kvalita ovzduší

Mezi největší zdroje znečištění ovzduší v obci patří stacionární zdroje - lokální topeniště, a to zejména
během  topné  sezóny.  Topí  se  zde  převážně  dřevem.  Obec  je  vhodná  pro  tzv.  kotlíkové  dotace.
Z mobilních zdrojů je to automobilová doprava. Negativní vliv na kvalitu ovzduší má i nákladní doprava, a
to  hlavně podél  komunikace  III.  třídy  č.  44436,  tzv.  "Kostková",  která  je  spojnicí  s  kamenolomem
Bělkovice.
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6.1.4 Kvalita vody v tocích a vodních plochách

Obcí  protéká  Trusovický  potok.  Jedná  se  o  levostranný  přítok  řeky  Moravy.  Koryto  potoku  bylo
v předchozích letech (rok 2011) v obci stabilizováno a omezen tak maximální průtok. Kvalita vody je
dobrá.  Na  katastru  obce  je  jeden rybník,  silně  poznamenaný letitými  nánosy.  U  tohoto  je  vhodná
revitalizace.

6.1.5 Míra ohrožení hlukem, protihluková opatření

Zdrojem nadměrného hluku může být  považována silniční  doprava,  a  to  především podél  již  výše
zmíněné silnice č. 44436, po níž se přepravují nákladní automobily z a do kamenolomu. Protihluková
opatření nejsou žádná.

6.1.6 Významné zdroje znečištění

V obci se nenachází žádný významný zdroj znečištění.

Obec zajišťuje obyvatelům sběr druhotných surovin (plastů,  skla,  papíru,  nápojových kartonů,  kovu,
velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu), sběr biologického odpadu (ten je ukládán na skládce
bioodpadu u Trusovického potoku za mateřskou školou) a zpětného odběru (baterie, elektrozařízení) na
sběrovém dvoře. Na životní prostředí má dále nepříznivý vliv občasný výskyt černých skládek.

6.1.7 Brownfieldy, lokality s ekologickými zátěžemi

V obci se nachází jedna lokalita brownfield, kterou bude nutné řešit, která vznikla v areálu bývalého JZD.
Bude potřebné sledovat, zda nedochází ke zneužití prostor novými majiteli - hluk, znečištění, prašnost,
zápach, škůdci. V obci se nacházejí  lokality s ekologickými zátěžemi, které doposud nebyly odstraněny.
Jedná se především o lokalitu vedle hřiště v "Akátí" a lokalitu na konci obce.    

6.2 Ochrana životního prostředí

6.2.1 Chráněná území, jejich charakter, rozloha

Na  katastru  obce  se  nenacházejí  žádné  speciální  objekty  ochrany  přírody,  tedy  ani  chráněná
území. Pouze zde byla  vyhlášena ochranná pásma pro vodní zdroje.

6.2.2 Střety rozvojových záměrů s ochranou přírody

V obci nedochází ke střetům mezi rozvojovými záměry obce a ochranou přírody. Územní plán toto řeší v
limitech využití  území. Je třeba respektovat obecně závaznou vyhlášku 2/2000,  kterou se vyhlašují
závazné části územního plánu obce Bělkovice-Lašťany, ve které je čl.16 řešena ochrana přírody, krajiny a
územních systémů.

6.2.3 Problémy ochrany přírody v obci

 V obci je založený skautský oddíl, jehož nedílnou součástí je environmentální výchova, kde se děti učí
zodpovědnému chování k životnímu prostředí.

V obci je vhodné nadále rozšiřovat veřejnou zeleň a obnovovat stávající zelené plochy s významnou
krajinotvornou, estetickou a přírodní hodnotou.

V lokalitě u "Akátí" byla vytvořena skládka odpadu na přelomu tisíciletí, avšak byla pouze zavezena nikoli
sanována. Je to jedna z lokalit, stejně jako lokalita za hřištěm v Lašťanech na samém konci zástavby. Zde
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byla v předchozích letech vytvořena skládka, která se doposud nesanovala. Jsou to hrozby pro obec,
kterými by se měla v následujících letech zabývat. 

Obnova zeleně v obci - doposud chybí studie a koncepce. Bude nutné nechat zpracovat koncepční
dokument k obnově zeleně na území obce a dle něj následně postupovat.

 

7. Správa obce

 Obecní úřad a kompetence obce

typ obecního úřadu (obec, pověřený obecní úřad, ORP), rozsah správního obvodu1.
správní činnosti, které obec vykonává pro jiné obce2.
počet zaměstnanců obce3.
využívání veřejně prospěšných prací4.
organizace zřizované obcí, jejich hlavní aktivity5.

Hospodaření a majetek obce

bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech1.
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech2.
finanční majetek obce3.
nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání4.
vlastní hospodářská činnost obce5.
ekonomické výsledky hospodaření zřizovaných organizací6.

Bezpečnost

řízení krizových situací (krizový plán, povodňový plán)1.
rizika živelních pohrom a jejich předcházení2.
začlenění do integrovaného záchranného systému3.
varování obyvatel před nebezpečím (zejména živelním)4.
míra kriminality (podíl trestných činů na 1 000 obyvatel)5.
aktivity zaměřené na prevenci kriminality6.
počet skutečností řešených přestupkovou komisí /rok7.

Vnější vztahy a vazby

členství obce v organizacích a sdruženích1.
náklady a přínosy zapojení obce do jednotlivých organizací2.
partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí3.

 

7.1. Obecní úřad a kompetence obce

7.1.1 Typ obecního úřadu (obec, pověřený obecní úřad, ORP), rozsah správního obvodu

Správa  obce  je  vykonávána  Obecním  úřadem,  který  vykonává  úkoly  v  samostatné  působnosti  v
základním rozsahu na území katastru obce Bělkovice-Lašťany.  V čele obce stojí  uvolněný starosta,
zastupovaný místostarostou.  Rada obce má 5 členů, zastupitelstvo obce 15 členů. V obci je 5 členný
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kontrolní  výbor  a  5  členný finanční  výbor.  Jsou  zřízeny 4  komise  rady obce -  komise  pro  rozvoj  obce a
výstavbu, komise kulturní a spotrovní, komise životního prostředí a komise zdravotní a sociální. Obec je
součástí  ORP Magistrátu města Olomouc.  Pověřený obecní  úřad se nachází  v sousední  obci  Dolany
(stavební úřad a matrika).

7.1.2 Správní činnosti, které obec vykonává pro jiné obce

Obec Bělkovice-Lašťany nevykonává žádnou správní činnost pro jiné obce.

7.1.3  Počet zaměstnanců obce

V obci jsou 4 zaměstnanci  (účetnictví,  fakturace,  majetek,  pokladna, ohlašovna, podatelna,  Czech POINT, 4 dělníci  obce
zajišťující údržbu a provoz ČOV, obecní kanalizace, sběrného dvora, bazénu a celoroční údržbu budov včetně oprav TZB, venkovní
zeleně, silnic a chodníků v obci. Dále je zde 1 zaměstnanec na úklid. 

7.1.4 Využívání  veřejně prospěšných prací

Z důvodu možnosti využití dotací z Úřadu práce, jsou v posledních 3 letech  zaměstnáni 2-3 zaměstnanci
na  údržbu  zeleně  a  venkovní  práce.  V  roce  2017  byl  úřadem  práce  schválen  obci  pouze  jeden
zaměstnanec veřejně prospěšných prací. 

7.1.5 Organizace zřizované obcí, jejich hlavní aktivity

Obec  Bělkovice-Lašťany  je  zřizovatelem  Základní  a  Mateřské  školy  Bělkovice-Lašťany  příspěvkové
organizace.  Základní  škola  je  5  letá  a  hospodaří  s  vyrovnaným rozpočtem.   Každoroční  příspěvek
zřizovatele na provoz je cca 2 mil. Kč,  tzn.  8 % rozpočtu obce.

Základní škola má 8 pedagogických pracovníků, 2 vychovatele, 2 školníky a 1 uklízečku.

Mateřská škola má 9 pedagogických pracovníků, 3 uklízečky, 1  pracovníka obchodního provozu.

Školní kuchyň a jídelna má 1 vedoucí provozu  a 3 kuchařky.

Celkem 31 zaměstnaných osob. Základní a mateřská škola je současně největším zaměstnavatelem
v obci.

Obec má zřízeny dvě organizační složky – knihovnu (1 knihovnice) a jednotku sboru dobrovolných hasičů
(18 členů).

7.2 Hospodaření a majetek obce

7.2.1 Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech

Obec Bělkovice-Lašťany hospodaří  s  vyrovnanou rozpočtovou bilancí.  V  minulých letech měla  obec
přebytkový rozpočet.

        Vývoj daňových příjmů 

Rok

pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1511 celkem
DP FO ZČ

a FP DP FO SVČ DP FO KV DP PO DP PO
obec DPH DN daňové příjmy

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
2010 2 925 015 171 645 263 233 3 205 792 105 600 6 554 037 1 222 677 14 448 000
2011 3 149 010 117 769 290 587 2 581 338 132 620 7 062 207 1 243 232 14 576 763
2012 3 068 700 77 888 338 575 3 407 085 217 550 6 371 599 1 279 271 14 760 668
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2013 3 895 419 125 663 453 655 4 289 893 217 170 9 294 953 1 245 766 19 522 518
2014 3 795 863 206 978 515 691 4 934 206 160 740 10 032 484 1 224 104 20 870 066
2015 4 176 662 284 646 560 285 5 202 708 167 390 10 191 732 1 363 853 21 947 276
2016 4 973 099 426 574 575 184 5 944 605 306 660 10 889 570 1 348 928 24 464 621

 Vysvětlivky :

·          pol. 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

·          pol. 1112  - Daň z příjmů FO ze SVČ

·          pol. 1113  - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

·          pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob

·          pol. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce

·          pol. 1211 – DPH pol. 1511 -  Daň z nemovitých věcí

Daňové příjmy včetně místních poplatků, správních poplatků:

Rok Daňové příjmy
Procento navýšení
proti předchozímu

roku        (%)
2010 15 458 379 Kč 4,2
2011 15 596 625 Kč 0,9
2012 15 948 052 Kč 2,3
2013 20 737 408 Kč 30,0
2014 22 056 521 Kč 6,4
2015 23 172 371 Kč 5,1
2016 25 715 917 Kč 11,0

 Daňové příjmy za posledních 6 let  mnohonásobně navýšily. 

Srovnání  sdílených daní  r.2015 a r.2016 :

Položka Text 2015 2016 +/-

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a
funkčních požitků 4 176 661,66 4 973 099,09 +796 437,43

1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 284 646,53 426 573,74 +141 927,21
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 560 284,94 575 184,49 +14 899,55
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 202 708,21 5 944 604,98 +741 896,77
1211 DPH 10 191 731,93 10 889 570,18 +697 838,25
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 167 390,00 306 660,00 +139 270,00
1511 Daň z nemovitých věcí 1 363 852,94 1 348 928,10 -14 924,84

 CELKEM 21 947 276,21 24 464 620,58   
+2 517 344,37

Hlavním příjmem obce jsou výnosy ze sdílených daní a poplatků cca 83 %.

Úvěry
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V  průběhu  roku  2013  byly  obci  poskytnuty  dlouhodobé  úvěry  od  Sberbank  CZ,  a.s.  na  financování
investičních  akcí  –  na  vybudování  vodovodu  a  V.  etapy  kanalizace.

Oba úvěry byly poskytnuty ve výši 9 mil. Kč, celkem 18 mil. Kč.

Splácení úvěrů bylo zahájeno v lednu 2014, přičemž měsíční splátka každého úvěru je stanovena na
37 500,00 Kč, tj. 75 000,00 Kč měsíčně za oba úvěry. Aktuální roční splácení úvěru je tedy cca 4 %
rozpočtu obce. Úroky se pohybují např. v roce 2015 cca 140.000 Kč.

K 31.12.2016 je stav každého úvěru 7 650 000,00 Kč, celkem 15 300 000 tis. Kč. Obec bude úvěry
splácet do 31.12.2033.

Rozpočtové výdaje 2012 - 2016

Paragraf Popis
Skutečnost
2012              
(Kč)

Skutečnost
2013            
(Kč)

Skutečnost
2014             
(Kč)

Skutečnost
2015            
(Kč)

Skutečnost
2016             
(Kč)

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a
svl.vet.péče 30 591 14 895 12 900 15 609 36 358

1031 Pěstební činnost  4 767 18 705 0  
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000     
1070 Rybářství   12 400 26 400 13 200
2212 Silnice 165 521 4 296 332 2 573 299 180 896 1 794 922

2219 Ostatní záležitosti pozemních
komunikací 1 700 639 790 71 518 617 141 3 209 916

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 555 200 571 800 583 300 153 160 153 160
2310 Pitná voda 27 532 710 62 429 317 5 798 677 216 880 126 785

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a
nakl.s kaly 2 615 676 46 440 452 8 327 744 1 989 026 1 984 671

2333 Úpravy drobných vodních toků  0 21 600 3 100 4 961
3113 Základní školy 2 802 067 2 156 999 2 273 112 3 714 501 2 913 353
3314 Činnosti knihovnické 70 650 73 804 77 610 64 499 65 813
3319 Ostatní záležitosti kultury 30 377 22 437 47 221 48 606 88 047

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot
národního historického povědomí 1 681 2 123 199 933 0 635 765

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen.
spol.    10 000 10 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků 38 266 6 849 3 925 32 371 118 117

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a
sděl.prostř. 29 174 29 485 43 060 124 404 251 660

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 257 566 164 254 219 638 222 185 1 607 777
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 216 666 210 822 203 384 298 977 330 978
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 218 18 848 19 121 548 603 41 357
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 733 167 945 373 1 750 300 639 369 641 606
3525 Hospice 4 000 2 000 2 000 5 000  
3613 Nebytové hospodářství 597 426 486 954 3 519 355 206 741 332 467
3631 Veřejné osvětlení 372 805 579 834 329 439 442 650 940 052
3632 Pohřebnictví 0 0 0 0  
3635 Územní plánování 0 72 600 0 0 51 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 401 491 1 101 585 1 015 449 1 295 568 2 540 278

3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a
územ.rozvoje 15 119     
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3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 41 914 17 926 19 966 56 648 24 289
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 022 330 1 056 341 3 382 360 2 373 669 2 275 771

3725 Využívání a zneškodňování
komun.odpadů 80 037 110 811 150 033 98 390 159 441

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 386 070 529 087 634 223 630 854 901 856
4350 Domovy pro seniory 27 500 36 000 19 000 20 000 15 000
5212 Ochrana obyvatelstva    0  
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 288 192 371 697 143 657 1 678 446 555 173
6112 Zastupitelstva obcí 1 462 744 1 457 758 1 981 208 1 497 783 1 553 172
6114 Volby do Parlamentu ČR  28 435    

6115 Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků 31 117  34 141  23 445

6117 Volby do Evropského parlamentu   30 571   
6118 Volba prezidenta republiky  30 270    
6171 Činnost místní správy 2 374 962 2 143 531 2 132 429 2 182 760 2 738 343

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací 28 298 35 188 28 340 25 634 31 496

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 76 368 64 309 83 599 102 782 100 033

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně 31 418 388 86 880 085 17 274 187 11 642 605 6 880 354

6399 Ostatní finanční operace -3 767 973 -18 728 370 -1 892 014 191 793 296 136
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 272     
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 70 988 292  51 145 390 31 357 051 33 446 751

 Hospodářské výsledky 2012 - 2016

Rok Daňový
výsledek Zaplacena daň Výnosy (6xx) Náklady (5xx)

Výsledek
hospodaření
běžného účetního
období

2012         1 143 000 Kč          217 170
Kč    19 826 555 Kč    14 984 146 Kč                 4 842 409 Kč

2013             846 000
Kč

         160 740
Kč    25 932 799 Kč    19 911 492 Kč                 6 021 307 Kč

2014             881 000
Kč

         167 390
Kč    26 917 839 Kč    21 645 340 Kč                 5 272 499 Kč

2015          1 614 000
Kč

         306 660
Kč    30 111 322 Kč    19 260 577 Kč               10 850 745 Kč

2016          3 514 000
Kč

         667 660
Kč    31 459 433 Kč    22 822 796 Kč                 8 636 637 Kč

Běžné výdaje jsou složeny především z nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, údržbu a opravy
komunikací v obci, náklady na provoz ČOV, náklady na provoz veřejného osvětlení a náklady spojené s
fungováním a činností obecního úřadu.  

Mezi významnou výdajovou položku patří také náklady na provoz ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany cca 2 mil. ,
Kč.  

 Lze konstatovat, že běžný celkový příjem je v posledních letech cca 24-25 mil. Kč. Provozní výdaje obce
jsou 80% cca 20 mil. Kč a tedy zbývá 5 mil. Kč tzn. 20 % rozpočtu na nutnou modernizaci infrastruktury
obce.  K 31.12.2016 bylo k dispozici na další investice 29.369.859  Kč na bankovních účtech obce.
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 7.2.2 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Rok Položka UZ Částka Předmět dotace

2012

4116  283 354 Kč

Dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (průtokový transfer)
určeno pro Základní školu a Mateřskou školu Bělkovice – Lašťany, p.
o.

4122  13 600 Kč 10 000,00 + 3 600,00 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
4213  1 027 694 Kč Investiční transfer – vodovod – ze SFŽP
4216  17 470 803 Kč Investiční transfer – vodovod – prostředky EU - z Fondu soudržnosti
4222  3 600 000 Kč Investiční transfer – vodovod – od Olomouckého kraje

CELKEM  2012 :  22 395 451 Kč  

2013

4116 15002 30 363 Kč Dotace na výsadbu alejí

4122 14004, 8 76 610 Kč 66610+10000 na zajištění akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů

4213 90877 3 457 104 Kč Investiční transfer – vodovod a kanalizace – ze SFŽP

4216 15825 58 770 762 Kč Investiční transfer – vodovod a kanalizace – prostředky EU - z Fondu
soudržnosti

CELKEM 2013 : 62 334 839 Kč  

2014

4116 15091 44 160 Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu Výsadba alejí

4122 14004 800 Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů Hasiči 
4213 90877 170 649 Kč

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Vodovod 
 90877 60 539 Kč Kanalizace
 90877 75 506 Kč Sběrový dvůr
 90877 55 110 Kč Zateplení č.p. 509
4213 celkem 361 804 Kč  
4216 15825 2 901 029 Kč

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

Vodovod 
 15825 1 029 169 Kč Kanalizace
 15839 1 283 602 Kč Sběrový dvůr
 15835 936 875 Kč Zateplení č.p. 509
4213 celkem 6 150 676 Kč  
4222 551 900 000 Kč

Investiční přijaté transfery od krajů
Kanalizace

4222 8 120 000 Kč Hasičské vozidlo
CELKEM  2014 :  7 577 440 Kč  

2015

4116   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu

Výsadba alejí
4116   Úřad práce
4116 celkem 799 572 Kč   
4122  27 700 Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů Hasiči 
4213 90877  

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Vodovod 
 90877  Kanalizace
 90877  Sběrový dvůr
 90877  Zateplení č.p. 509
4213 celkem 81 642 Kč  
4216 15825  

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

Vodovod 
 15825  Kanalizace
 15839  Sběrový dvůr
 15835  Zateplení č.p. 509
4216 celkem 1 387 911 Kč  

CELKEM 2015 :  2 296 825 Kč  
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2016

4116   
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu

Výsadba alejí
4116   Oprava kapličky
4116   Úřad práce
 4116 celkem 759 056 Kč   

4122

415  

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

JSDH-BL
555  Ježíšovy matičky

551  Restaurování
pomníku padlých

4122 celkem 54 783 Kč  
CELKEM 2016 :  813 839 Kč  

7.2.3 Finanční majetek obce

Rok Finanční  prostředky na bankovních
účtech

2012 20 754 068 Kč
2013 17 725 372 Kč
2014 17 047 892 Kč
2015 25 985 049 Kč
2016 29 369 859 Kč

 7.2.4 Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání

Obec vlastní tyto nemovitosti a prostory s účely využití:

č.p. 139 - obecní úřad, pronájem prodejny potravin a řeznictví,
č.p. 194 - mateřská škola,
č.p. 90 - základní škola budova Bělkovice,
č.p. 620 - hasičská  zbrojnice,
č.p. 373 - základní škola budova Lašťany,
č.p. 509 – školní kuchyň a jídelna, pošta, klubovna skautů , pronájem lesní správa,všeobecný lékař,
č.p.  248  -  bývalý  hostinec,  knihovna,  kulturní  akce,  činnost  spolků  a  kroužků,  pronájem pro
pořádání oslav, pronájem cukrárna,
č.p. 304 - venkovní bazén, kiosek, šatny,
č.p. 303 - fotbalové hřiště,
č.p. 238 - čistírna odpadních vod,
sběrný dvůr - odpady,
"malý sběrný dvůr" - biodpady
č.p. 421 - bývalý rodinný dům - vhodný k demolici (strategické místo pro občanskou vybavenost)
parc.č.  137/2  v  k.ú.  Lašťany  -  stodola  vedle  budovy  "Parlamentu"  p.č.  248  -  zázemí  pro
zaměstnance
č.p. 620 - hasičská zbrojnice

* č.p.139 - obecní úřad, pronájem prodejny potravin a řeznictví 

Nemovitost má nově natřenou fasádu. V minulosti bylo realizováno zateplení fasády včetně instalace
plastových oken, budova je napojena na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci. Vytápění je řešeno
formou elektrických přímotopů. Rozvody vody a kanalizace jsou vesměs původní. Střešní krytina a krovy
střechy jsou nové.

Část nemovitosti není podsklepena v prostoru pronajatého řeznictví, které bylo částečně rekonstruováno
v  roce  2017.  Část  venkovního  zdiva  (řeznictví)  je  potřeba  sanovat  proti  zemní  vlhkosti.  V  části  
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pronajatého prostoru prodejny smíšeného zboží je nutno vyměnit podlahy.

V prvním patře umístěný provoz obecního úřadu má svůj rozvod počítačové sítě,  je zde umístěno 
připojení internetu. Obecní úřad potřebuje ke své činnosti v budoucnu rozšířit prostory např. přístavbou 
prvního patra - nad řeznictvím.

Energetická náročnost budovy F – velmi nehospodárná.  Energie na vstupu do budovy  – 219 kWh 
(m2rok). Doporučeno zateplení obvodového pláště, stropů, podlah, střechy včetně přechodu na plynové
vytápění  kondenzačním kotlem.

* č.p. 194 - mateřská škola

Budova je napojena na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci. Vytápění je řešeno formou plynového
vytápění.  Rozvody vody a kanalizace jsou vesměs původní.   Byla postavena v roce 1940, částečná
rekonstrukce v roce 1980 a nová přístavba části nemovitosti proběhla v roce 2012 – vybudování 2 třid. 
V roce 2017 dokončeno celkové zateplení nemovitosti  včetně výměny stavebních otvorů a instalaci
rekuperační jednotky k výměně vzduchu. Bude provedena výměna a zateplení střešního pláště. Budova
splňuje náročné požadavky legislativy pro zateplení veřejných budov.

Pro zajištění účelu nemovitosti a okolního pozemku  tzn. provoz mateřské školy jsou nutné tyto stavební
úpravy:

> Celková výměna původního dřevěného schodiště do prvního patra včetně podlah šaten.  Původní
dřevěné schodiště z hlediska požární ochrany nevyhovuje, v případě požáru není únikový prostor pro 40
dětí.
> Nové požární únikové schodiště z 2 patra.
> Celková rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí. S novou legislativní povinností přijímat 2leté děti již
nesplňuje  hygienické  a  bezpečností  podmínky!  (výměna  toalet,  umyvadel,  obkladů,   vybudování
sprchového koutu, nákup přebalovacího pultu apod.).
> Výměna podlah v herně v 1. patře (původní prkenná podlaha s nerovnostmi). 
> Vybudování venkovního WC - bezpečnost při každodenním pobytu na školní zahradě a při  školních
akcích s rodiči.
> V prvním patře nová elektroinstalace (stále původní).
> Vybudování nového sociálního zázemí pro provozní  zaměstnance (umyvadlo,  toaleta,  obklady) a 
úklidové místnosti s výlevkou.
> Výměna původních dveří do tříd v prvním patře - 6 ks.
> Výstavba nového oplocení kolem celé školní zahrady z důvodu uhnilých sloupků a  nevyhovujícího
materiálu na plotě.      Vhodný je plný plot kvůli prašnosti a hluku z komunikace  vedoucí do sběrného
dvora a ČOV.
> Oprava schodů vedoucí na školní zahradu – nebezpečné pro děti -popraskané teraso, zatékání, ostré
hrany.
> Rekonstrukce odpadu v umývárně - (1. patro) z důvodu protékání do stropu  v přízemí.

* č.p.90 - základní škola budova Bělkovice
Vytápění je řešeno formou spalování plynu.  Rozvody vody a kanalizace jsou vesměs původní. Střešní 
krytina je pozinkovaný  plech a krovy střechy jsou původní.

Pro zajištění účelu nemovitosti   - základní škola,  jsou nutné tyto stavební úpravy:

> výměna původních rozvodů vytápění, elektřiny a odpadů,
> zpevnění stropních konstrukcí,
> sborovna pro učitelský sbor,
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> celkové zateplení nemovitosti.

Energetická náročnost budovy E  - nehospodárná. Energie na vstupu do budovy  – 187 kWh(m2rok).
Doporučeno zateplení obvodového pláště, výměna vstupních dveří, zateplení stropů, podlah a střechy.

* č.p. 620 - požární zbrojnice
Část nemovitosti slouží pro účely fungování jednotky sboru dobrovolných hasičů a pro potřeby sboru.
Aktuálně obec hledá jiné vhodnější  prostory.Nevyhovující  z hlediska úspornosti  je zejména zastaralé
vytápění formou plynových přímotopů.  Při revizi plynových spotřebičů, byla doporučena, jak z hlediska
úspornosti a  možnosti regulace vytápění, tak bezpečnosti provozu, výměna plynových přímotopů za
kondenzační plynový kotel a rozvody TUV.

* č.p. 373 - základní škola budova Lašťany
Na tento objekt je zpracována projektová dokumentace na přístavbu budovy a celkovou modernizaci s
navýšením kapacity učeben.Zejména je na hranici životnosti a použitelnosti konstrukce podlah v 1 patře
budovy.  K vytápění je používán plyn. Rozvody vody a kanalizace jsou ve špatném stavu. Střešní krytina
je hliníkový plech  a  krovy střechy jsou původní.Stávající energetická náročnost budovy F  - velmi
nehospodárná. Energie na vstupu do budovy  – 266 kWh(m2rok). Doporučeno zateplení obvodového
pláště, výměna stávajících oken, zateplení stropů, podlah a střechy. Doporučena rekonstrukce topné
soustavy a rekonstrukce rozvodů elektřiny, která je v téměř havarijním stavu. Doporučená je také izolace
z důvodu velké zemní vlhkosti.

* č.p. 509 – školní kuchyň a jídelna, pošta, místnost k vítání občánků, klubovna skautů, pronájem
lesní správa, prostor pronájmu -  všeobecný lékař, kancelář soukromé firmy. Tato multifunkční budova je
napojena na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci. Vytápění je řešeno formou plynového vytápění.
Rozvody vody a kanalizace jsou vesměs původní. Budova je po rekonstrukci nově zateplena včetně
výměny stavebních otvorů a nové střechy.  Prostor školní kuchyně
má z roku 2016 novou strojovnu a část rozvodů vzduchotechniky . Stavebně je podkroví koncipováno na
možnost nadstavby objektu. Budova má vlastní osobní výtah do 1. patra a je tedy bezbariérová. Je nutná
instalace  termo-ventilů  na  rozvodu ústředního  vytápění  pro  možnost  regulace  vytápění  a  dosažení
energetických úspor.

*  č.p.248 -  bývalý  hostinec „Parlament“,  knihovna -kulturní  akce,  činnost  spolků  a  kroužků,
pronájem prostor pro pořádání oslav, pronájem výrobny cukroví. Budova je napojena na obecní vodovod
a splaškovou kanalizaci.  Vytápění  je  řešeno formou plynového vytápění.  Rozvody elektřiny,  vody a
kanalizace jsou původní a na pokraji své životnosti.  Jedná se o bývalý „Dělnický dům“. Do objektu se v
minulosti  neinvestovalo  mimo  novou  střechu.  Doporučena  rekonstrukce  topné  soustavy.  Na  tuto
rekonstrukci  je  zpracována  projektová  dokumentace.  Energetická  náročnost  budovy  F   -  velmi
nehospodárná. Energie na vstupu do budovy  – 325 kWh(m2rok). Doporučeno zateplení obvodového
pláště, výměna stávajících dřevěných oken, zateplení stropů, podlah a střechy.

* č.p.304 - venkovní bazén, kiosek (pronájem)
Obec je majitelem a provozovatelem venkovního bazénu, který je průběžně modernizován. Je dokončena
projektová dokumentace na kompletní modernizaci dětského bazénu s vodními atrakcemi pro malé děti.
Na tento projekt nového dětského bazénu je již vydáno stavební povolení. Bez dalších investic do tohoto
majetku obce se neudrží stávající návštěvnost a atraktivita pro návštěvníky. Nátěr obou bazénů je již 1
rok po předpokládané životnosti a v roce 2018 již musí být minimálně obnoven. V objektu pronajatého
kiosku je nutné vyměnit vnitřní vybavení.

* č.p. 303- šatny +  fotbalové hřiště 
Sezónní nemovitost bez zimního provozu určená pro užití místního fotbalového klubu. Rozvody vody a
kanalizace jsou vesměs původní. Střešní krytina je „lepenka“ a do objektu zatéká. Budova je napojena na



PROGRAM ROZVOJE OBCE BĚLKOVICE-LAŠŤANY 42 / 68

obecní kanalizaci,  zdrojem vody je studna. Objekt vyžaduje rekonstrukci -  opravu střechy,  výměnu
elektrických rozvodů, rekonstrukci sprch a zázemí fotbalistů.

* č.p. 238 čistírna odpadních vod
Stávající  ČOV již  přestává dostačovat potřebám obce a bude provedena intenzifikace  a modernizace s
ohledem na předpoklad nárůstu počtu občanů a nezbytného snížení energetické náročnosti  stávající
technologie, která je na hranici své životnosti. Aktuálně je již řešen projekt na intenzifikaci ČOV, který řeší
obnovu technologie a navýšení kapacity ČOV na 2600 ekvivalentních obyvatel.  Součástí  projektu je
řešení 4 částí obce, kde chybí splašková kanalizace.

* sběrný dvůr – odpady
Jedná se o  nový prostor  k  ukládání  odpadů občanů obce s  možnosti  jeho separace včetně vážení
množství. V provozu od 04.2015.

* malý sběrný dvůr – biodpad
Prostor s umístění kontejneru na bioodpad s vyvážením 1 x týdně.

* č.p. 421 – nemovitost určená k demolici
Na objekt  je  zpracován a  povolen demoliční  výměr.   Budoucí  prostory  je  možné využít  na dům s
pečovatelskou službou nebo jiné sociální využití pro seniory.

* parc. č. 137/2 v k.ú. Lašťany – stodola bez čísla popisného  - za budovou č.p.248.
Objekt je bez připojení k elektřině, vody a kanalizace.  V zadní třetině objektu jsou vystavěny místnosti na
2 patra s rozvodem ústředního vytápění, elektřiny a vody. Zvažuje se využití  objektu pro hasičskou
zbrojnici či jiné využití.

Obec  Bělkovice-Lašťany   má  ve  svém  vlastnictví  místní  a  účelové  komunikace,  včetně
chodníků.
Na  části  komunikací obce  v posledních  letech byly provedeny opravy některých vozovek a chodníků
včetně vybudování  4 nových autobusových zastávek. Obec má od roku 2015 ve svém majetku tři nově
vybudovaná dětská hřiště.  V roce 2018 dokončena investice cca 19 mil.  Kč do kompletního řešení
chodníků, parkovacích stání, dešťové kanalizace podél plánované opravy tzv. „kostkové", která je ve
vlastnictví Olomouckého kraje. V obci chybí nové povrchy u místních komunikací, a to zejména u domů,
které byly vybudovány v minulých letech na pozemcích s travním porostem.  Chybí také další most přes
Trusovický  potok  pro  průjezd  automobilů,  oddělující  obě  části  obce.  V  obci  také  chybí  dokončení
některých částí  splaškové kanalizace v místech, kde jsou již nemovitosti  obývané občany s trvalým
bydlištěm v obci a dočasným používáním domovních čističek.

Majetek obce tvoří  také inženýrské sítě –  vodovod, kanalizace,  veřejné osvětlení,  místní
rozhlas.

Vodovod a  kanalizace  jsou téměř  ve  všech částech obce již  občanům k  dispozici  po  předchozím
dokončení investice cca 100 mil. Kč. Místní rozhlas je kompletně nahrazen novým formou bezdrátové
komunikace a s využitím dotačního titulu pro zabezpečení obce v rámci protipovodňových opatření.
Veřejné osvětlení v části obce (Bělkovice) je nově obnoveno LED technologií v roce 2018. V části obce
(Lašťany) zůstávají výbojky, které jsou cca 10 let staré.   

 7.2.5 Vlastní hospodářská činnost obce

Hlavním příjmem obce jsou z 83 % výnosy ze sdílených daní a poplatků.   Z nedaňových příjmů do
obecního rozpočtu patří mezi ty významnější příjmy z poskytování služeb a výrobků, kam patří  platby
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občanů  za používání splaškové kanalizace cca (7 %  celkových příjmů) a malým příjmem také nájmy
z nebytových prostor –prodejny,  lékař, kiosek bazén apod. Kapitálové příjmy byly v dřívějších letech
minimální, jen v řádech desítek tisíc korun.

 7.2.6 Ekonomické výsledky hospodaření zřizovaných organizací

 Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany , přispěvkové organizace.

Hospodaření ZŠ a MŠ Bělkovice - Lašťany  v letech 2014, 2015 a 2016

Finanční prostředky přidělené MŠMT, ÚP, EU na přímé náklady 

Položka Rok
2014 

Rok
2015

Rok
2016

Celkové příjmy 9 655
944 Kč

10 385
094 Kč

10 627
130 Kč

z toho :   mzdy 6 774
113 Kč

7 171
556 Kč

7 641
898 Kč

pojistné 2 378
664 Kč

2 513
595 Kč

2 716
833 Kč

dotace 250 166
Kč

440 043
Kč 0 Kč

Celkové výdaje 9 655
939 Kč

10 385
094 Kč

10 627
130 Kč

z toho :   mzdy 6 744
113 Kč

7 171
556 Kč

7 641
898 Kč

pojistné + FKSP 2 360
462 Kč

2 512
004 Kč

2 713
164 Kč

dotace 250 166
Kč

440 043
Kč 0 Kč

Hospodářský výsledek ze státního rozpočtu : 0 Kč 0 Kč 0 Kč

  

Finanční prostředky na provoz od zřizovatele + vlastní tržby

Položka Rok
2014 

Rok
2015

Rok
2016

Celkové příjmy 3 508
813 Kč

350
581 Kč

3 510
187 Kč

Z toho :  příspěvek od zřizovatele 1 950
000 Kč

1 850
000 Kč

1 950
000 Kč

přefakturace zřizovateleli   81 415
Kč

příjmy z úroků 896 Kč 714 Kč 582 Kč

příjem od žáků na školní potřeby 35 736
Kč

31 237
Kč

27 750
Kč

příjem od žáků na provoz školní družiny 20 963
Kč

32 063
Kč

28 846
Kč

příjem od žáků na školu v přírodě 121 800
Kč   
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stravné 1 077
071 Kč

1 137
675 Kč

1 124
955 Kč

školné mateřská škola 266 231
Kč

266 268
Kč

241 928
Kč

ostatní 606 Kč 944 Kč 60 Kč
sponzorské dary 0 Kč 0 Kč 0 Kč

čerpání fondu odměn 35 510
Kč

29 026
Kč

14 905
Kč

čerpání rezervního fondu  2 653 Kč 39 747
Kč

    

Celkové výdaje 3 483
943 Kč

3 350
581 Kč

3 510
187 Kč

z toho :  spotřeba materiálu 639 323
Kč

670 837
Kč

444 867
Kč

potraviny 1 077
197 Kč

1 141
017 Kč

1 119
571 Kč

elektřina 334 289
Kč

265 683
Kč

271 094
Kč

plyn 249 552
Kč

242 335
Kč

236 715
Kč

vodné, stočné 80 541
Kč

20 402
Kč

85 359
Kč

opravy a údržba 133 319
Kč

88 886
Kč

272 044
Kč

cestovné 6 591 Kč 2 486 Kč 7 404 Kč

ostatní služby 444 306
Kč

497 495
Kč

478 337
Kč

škola v přírodě 121 800
Kč

262 312
Kč  

mzdy 251 314
Kč

262 312
Kč

253 601
Kč

pojistné 85 430
Kč

89 172
Kč

87 574
Kč

FKSP 3 085 Kč 3 229 Kč 3 800 Kč

jiné ostatní náklady 24 170
Kč 7 183 Kč 7 182 Kč

náklad z DHM   175 907
Kč

odpisy 33 024
Kč

59 544
Kč

66 732
Kč

Hospodářský výsledek. 24 870
Kč 0 Kč 0 Kč

 

Hospodářská činnost
Položka Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Výnosy celkem 354 480 Kč 302 460 Kč 275 160 Kč
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Náklady celkem 325 416 Kč 287 472 Kč 266 833 Kč
Hospodářský výsledek 29 064 Kč 14 988 Kč 8 327 Kč

 

Vybrané fondy
Fond Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
FKSP 46 396 Kč 54 705 Kč 38 243 Kč
Rezervní 27 530 Kč 49 747 Kč 10 000 Kč
Investiční 160 251 Kč 205 797 Kč 276 189 Kč

 

Celkový hospodářský výsledek
Fond Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Celkový hospodářský výsledek 53 934 Kč 14 988 Kč 8 327 Kč

 

7.3. Bezpečnost

7.3.1 Řízení krizových situací (krizový plán, povodňový plán)

 Obec má od hasičského záchranného sboru olomouckého kraje zpracován "Plán připravenosti na řešení
mimořádných událostí a krizových situací" a dále má  má zpracovaný "Povodňový plán obce Bělkovice-
Lašťany"  v digitalizované podobě  uveřejnéný na www stránkách obce  -

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/belkovice-lastany/ .

Plán připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací

Základní body :

I. Příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací

1. Analýza rizik na území obce

-  slouží  k  identifikaci  zdrojů  ohrožení  na  území  obce  nebo  v  jejím  okolí,  které  mohou  způsobit
mimořádnou  událost  nebo  krizovou  situaci

2.Zřízení krizového štábu obce

 - starosta obce může za účelem přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací zřídit
krizový štáb obce.

3. Karta obce

 -  souhrnný  zdroj  informací  o  území  obce,  slouží  pro  potřeby  havarijního  plánování,  krizového  a
operačního řízení.

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/belkovice-lastany/
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II. Řešení mimořádných událostí a krizových situací 

1. Činnost starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových stavů

1.1 Obecné činnosti při řešení mimořádných událostí a krizových stavů

1.2 Povodeň

1.3 Ochrana obyvatelstva

2. Pomocné dokumenty při řešení mimořádných událostí a krizových stavů

- obsahuje mimo jiné i odstavec "Využití jednotky SDH obce a techniku ochrany obyvatelstva k plnění
úkolů ochrany obyvatelstva"

 Povodňový plán obce Bělkovice-Lašťany

Povodňový plán obce Bělkovice-Lašťany je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce. Řeší
opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním
území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně
před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Bělkovice-Lašťany. Tento dokument je přínosem při koordinační činnosti jednotlivých
složek  integrovaného  systému  a  díky  webovému  rozhraní,  kde  bude  umístěna  grafická  část  povodňového  plánu,  bude  přínosem  pro
samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.

Povodňový plán obce Bělkovice-Lašťany je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy. Skládá
se ze tří částí, a to z části textové (která se dále dělí na část úvodní, věcnou, a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní ochranu před
povodní je nejdůležitější organizační část, která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, a přílohová část,
obsahující jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi.

 Odkaz na  digitální povodňový plán :  https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/belkovice-lastany/

 7.3.2  Rizika živelních pohrom a jejich předcházení 

Za hlavní riziko živelních pohrom v obci Běkovice-Lašťany lze považovat případnou povodeň z vodoteče
Trusovický potok.

Pro snížení rizik a ochranu obyvatelstva jsou k dispozici pro aktuální sledování množství dešťových srážek
v okolí obce tyto srážkoměry :

Bělkovice-Lašťany | Srážkoměry obce

Hlubočky.
Horka nad Moravou, nevyhřívaný srážkoměr v areálu ZŠ.
Horní Loděnice, srážkoměr umístěn v areálu obecního úřadu. Jedná se o vyhřívaný
srážkoměr pro celoroční měření tekutých i tuhých srážek.
Šternberk , srážkoměr leží na území města Šternberk, východně od vlakového nádrží.
Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Odkaz  : https://www.edpp.cz/hladinomery/belkovice-lastany/
  

Dále je možné aktuálně sledovat hladinu Trusovického potoka na těchto hladinoměrech :

Bělkovice-chaty H

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/belkovice-lastany/
https://www.edpp.cz/hladinomery/belkovice-lastany/


PROGRAM ROZVOJE OBCE BĚLKOVICE-LAŠŤANY 47 / 68

Vodoměrná stanice je umistěna ve vzdálenosti cca 2 km nad intravilánem obce. Konkrétně
bude čidlo instalováno na most č. 44436-1 na komunikaci lemující Trusovický potok. Tato
vodoměrná stanice bude předávat data s dostatečným předstihem a zároveň bude její
měření  zohledňovat  většinu  přítoků  Trusovického  potoka,  které  v  současnosti  nejsou
hladinovým čidlem v Horní Loděnici pokryty.
 
Horní Loděnice 
Hladinoměr je umístěn v obci Horní Loděnice na Trusovickém potoce na pravém břehu na
mostní konstrukci u č. p. 34. Provozovatelem stanice je obec Horní Loděnice.
 
Lašťany_H 
Hladinoměrná stanice Lašťany_H (Trusovický potok) se nachází na lávce, jež vede přes
Trusovický potok k obecnímu koupališti. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil
vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále
varuje obec Bohuňovice, Hlušovice a ORP Olomouc, které se nachází na toku Trusovického
potoku pod obcí, informaci dostává ORP Olomouc.

Odkaz : https://www.edpp.cz/hladinomery/belkovice-lastany/  

7.3.3  Začlenění do integrovaného záchranného systému

Situace v oblasti bezpečnosti je celkem příznivá, všechny složky integrovaného záchranného systému
Policie  ČR,  Hasičský  záchranný  sbor,  Zdravotnická  záchranná  služba  sídlí  v  nedalekém Šternberku
a Olomouci, takže doba jejich dojezdu je krátká.

Přímo v Bělkovicích-Lašťanech sídlí aktivní jednotka sboru dobrovolných hasičů, organizační složka obce,
která zasahuje v případech ohrožení zdraví a života obyvatel obce.

7.3.4 Varování obyvatel před nebezpečim (zejména živelním)

V případě potřeby jsou výstrahy a varování obyvatel prováděny prostřednictvím elektronické sirény,
místního bezdrátového rozhlasu a webových stránek.

7.3.5 Míra kriminality (podil trestných činů na 1 000 obyvatel)

Kriminalita  v  obci  je  minimální.  V  obci  jsou  spíše  problémy  s  drobnými  přestupky  týkajícími  se
převrácených  popelnic  na  tříděný  odpad,  menším  poškozením  obecního  majetku  pravděpodobně
mladistvými pachateli. Obec spadá do obvodního oddělení Policie ČR Šternberk.

7.3.6 Aktivity zaměřené na prevenci kriminality

Za aktivity směřující k prevenci kriminality lze považovat:

https://www.edpp.cz/public/meters/big/57dbabfac9f294.104022379.png
https://www.edpp.cz/hladinomery/belkovice-lastany/
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aktivní sportovní činnost mládeže ve fotbalovém klubu,
aktivní činnost mládeže v hasičském sboru,
sportování mládeže v místní sokolovně,
besedy důchodců s Policií ČR,
působení učitelského sboru na děti při předškolním a školním vzdělávání,
provozování  3 dětských hřišť,
bude realizováno další hřiště pro dospívající mládež.

7.3.7 Počet skutečností řešených přestupkovou komisí /rok

Obec nevykonává agendu přestupků, na základě smlouvy ji zajišťuje město Olomouc.

Obec  Bělkovice-Lašťany   má  pro  výkon  přenesené  působnosti  uzavřenou  veřejnoprávní  smlouvu  s
Magistrátem města Olomouc pro projednávání přestupků.

Počty přestupků k 31.7.2017:

rok 2017           -           4 přestupky,
rok 2016           -           9 přestupků,
rok 2015           -           21  přestupků,
rok 2014           -           11 přestupků,
rok 2013           -           9 přestupků,
rok 2012           -           12 přestupků,
rok 2011           -           11 přestupků.   

7.4 Vnější vztahy a vazby obce

 Obec Bělkovice-Lašťany  spadá pod Magistrát města Olomouce, který je pro obec Bělkovice-Lašťany obcí
s rozšířenou působností. Ve věcech Matričního úřadu vykonává pro obec Bělkovice-Lašťany přenesenou
působnost Obec Dolany.  

Ve věcech Stavebního úřadu vykonává pro obec Bělkovice-Lašťany přenesenou působnost Obec Dolany  -
stavební úřad.  

7.4.1  Členství  obce  v  organizacích  a  sdruženích,  náklady  a  přinosy  zapojení  obce  do
jednotlivých organizací

Obec Bělkovice-Lašťany je členem těchto sdružení a svazků a měla tyto náklady z členství za rok 2016 :

MAS Šternbersko o.p.s., IČ 26879794,  8.264 Kč ,
Sdružení obcí střední Moravy, IČ 47921676,  6.660 Kč,
Svaz měst a obcí České republiky, IČ :63113074, 6.196 Kč,
Spolek pro obnovu venkova ČR, IČ 64937178, 2.000 Kč,
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, IČ04234201, 15.666 Kč.  

Doposud  z  členství  v  těchto  organizacích  a  sdruženích  nemá  obec  pozitivní  přísun  financí  do  rozpočtu
obce.  

7.4.2 Partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí

Partnerské vztahy s obcemi  nebo regiony v ČR ani v zahraničí obec neudržuje.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Zde je prostor pro další rozšíření východisek pro návrhovou část. Kapitola může obsahovat např:

Vyhodnocení předchozího rozvojového dokumentu1.
Limity rozvoje obce, které může obec jen obtížně ovlivnit, ale které musí respektovat.2.
Soulad s územně-plánovací dokumentací3.
Problémovou analýzu4.
Návaznosti na další rozvojové dokumenty5.
Vyhodnocení dotazníkového šetření6.

1. Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce

Vzhledem  k  tomu,  že  obec  doposud  neměla  žádný  program  rozvoje  obce,  nelze  jej
vyhodnocovat.

2.  Limity  rozvoje  obce,  které  může  obec  jen  obtížně  ovlivnit,  ale  které
musí respektovat

Limity obce jsou definovány v ZUR Olomouckého kraje. Zde se citují limity doslovně, jak jsou
v Zásadách územního rozvoje (ZUR) uvedeny. Jedná se o výtah z platných ZUR:

"6. Na území Olomouckého kraje nutno respektovat tyto rozvojové oblasti:

6.1. rozvojovou oblast navazující na vymezení v Politice územního rozvoje ČR 2008 – OB8 Rozvojová
oblast Olomouc a upřesněnou v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve výkresu B.1. pod
označením RO 1 Olomouc;

6.1.1.  vymezení  RO  1  (seznam  obcí):  Bělkovice  –  Lašťany,  Bohuňovice,  Bukovany,  Bystročice,
Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín,
Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, Samotíšky, Tovéř, Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň,
Příkazy,  Náklo,  Červenka,  Haňovice,  Litovel,  Uničov,  Šternberk,  Štarnov,  Horka nad Moravou,  Liboš,
Štěpánov, Slatinice;

6.1.2. úkoly pro územní plánování obcí:

6.1.2.2. řešit územní souvislosti silnice I/46 Olomouc-Šternberk;

V rozvojových oblastech se stanovuje:7.

7.1.  na rozvojové oblasti  nahlížet  jako na území s  preferovanou koncentrací  antropogenních aktivit
vytvářejících  hodnotové póly  sídelního a  ekonomického rozvoje  území.  Současně zde minimalizovat
negativní dopady v oblasti životního prostředí;

7.2. v rozvojové oblasti RO 1 (Olomouc) a navazující RO 6 (Přerov), tvořící hlavní pól rozvoje území kraje,
lokalizovat zejména strategické rozvojové zóny kraje. Vytvářet podmínky pro jejich umístění zejména v
lokalitách v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu, při respektování urbanistických principů
a zásad při využívání území;

7.3. koncentrovat ekonomické aktivity dle velikosti a nároků na změny v území a veřejnou infrastrukturu
zejména:
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7.3.1. vymezením strategických ploch kraje ve výkrese B.6., přičemž tyto plochy jsou určeny zejména pro
oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, center strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií,
technologických center a center vytvářejících pracovní místa v oborech vědy a výzkumu; přípustnou
součástí  ploch  mohou  být  zejména  veřejná,  technická  a  dopravní  infrastruktura  (včetně  letiště),
skladovací plochy, komerční zařízení apod.; nepřípustnou součástí ploch jsou zejména takové záměry,
které by mohly ohrozit jejich převažující strategické využití; rozsah strategických ploch a jejich napojení
na dopravní a technickou infrastrukturu se upřesní v navazujících dokumentech.

Respektovat v podrobnějších dokumentacích a rozhodnutích podle konkrétních podmínek v
daném území:

7.3.2. vymezením ostatních ploch pro podnikání nadmístního významu v procesu pořizování územních
plánů  měst  a  obcí  se  souhlasem  nadřízeného  orgánu  územního  plánování,  přičemž  v  případě
významnějších  rozvojových  záměrů  s  velkými  nároky  na  dopravní  infrastrukturu  vymezovat  plochy
výrobních a nevýrobních areálů s velkým počtem pracovních míst a tím zvyšovat mobilitu pracovních sil
zejména do rozvojových oblastí a rozvojových os (vymezených ve výkrese B.1);

7.3.3.  z  hlediska zatížení  území nutno považovat  za limitní  dále uvedený rozsah nových ploch pro
podnikání (novými plochami se rozumí veškeré rozvojové plochy pro podnikání nadmístního významu o
souvislé ploše nad 10 ha (vyjma strategických ploch kraje), a to i plochy zastavitelné, tedy ty, které jsou
již obsaženy ve schválených ÚP obcí či měst a odpovídají dané charakteristice) v rozvojových oblastech:

73.3.3.  na  ostatním  území  Olomouckého  kraje  mimo  oblast  Jeseníků  s  dosud  nižší  koncentrací
ubytovacích kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu se navrhují tyto RKC:

73.3.4. RKC Olomoucko – východ, zahrnující správní území obcí Bělkovice-Lašťany, Bukovany, Dolany,
Domašov nad Bystřicí,  Domašov u Šternberka,  Hlubočky,  Hraničné Petrovice,  Jívová, Svatý Kopeček
(Olomouc), Samotíšky, Tovéř, Velká Bystřice;

8.3. ZÚR OK doplňují vymezení mezinárodních rozvojových os vyplývajících z řešení Politiky
územního rozvoje ČR o:

8.3.2. rozvojovou osu nadregionálního významu OR 1 Olomouc – Šternberk – hranice Olomouckého
kraje;

8.3.2.2. úkoly pro územní plánování obcí:

a) řešit územní souvislosti spojené:

- s výstavbou východní tangenty I/46, Olomouc – Šternberk (v úseku Olomouc – Šternberk v parametrech
čtyřpruhové komunikace);

 

A.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

Respektuje  se  rozčlenění  řešeného  území  Olomouckého  kraje  na  tyto  krajinné  celky  (grafické1.
znázornění rozčlenění viz výkres B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000) :
Haná (zde je začleněna i obec Bělkovice-Lašťany)2.
Konické údolí3.
Mohelnická brázda4.
Šumperské údolí Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – právní stav po aktualizaci č. 2b5.
Hanušovické údolí6.
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Kladská kotlina7.
Jesenické údolí8.
Javornické úpatí = Nisské Slezsko (na severu Sudetské předhoří)9.
Moravská Brána10.
skupina Valašské Podbeskydí11.
skupina Drahanských vrchů12.
skupina Třebovských kuest13.
skupina Jesenického masivu14.
skupina Jesenicko-Oderských vrchů15.
u  jednotlivých  krajinných  matric  (typů  uspořádání  krajiny)  chránit  a  podporovat  rozvoj  jejich16.
rozhodujících atributů:

81.1. v krajinných celcích A., C. a I. udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní
zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny),  v nivách podporovat především typ
lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně
urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory);

u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj1.
jejich rozhodujících atributů:

U krajinných os věnovat pozornost:

83.2.  vodním tokům Morava,  Romže,  Třebůvka,  Moravská Sázava,  Březná,  Branná,  Desná,  Oskava,
Oslava, Pasecký potok, Sitka, Trusovický potok, Bystřice, Ludina, Odra, Vidnávka, Bělá a Rusava v
údolích, které vždy byly osami přírodními a zásadním způsobem ovlivňovaly orientaci krajinných struktur
v okolí (členění pozemků i jejich bloků kolmo na tok). „Žebříčkové“ uspořádáni ploch a objektů okolo nich
by  proto  mělo  být  obecně  preferováno.  Specifický  přístup  vyžadují  vodní  toky  v  úzkých,  zaříznutých
údolích, kde se osídlení (až na samoty mlýnů) nikdy nevyskytovalo a jeho rozvoj je i  dnes přírodně
limitován. Podporovat využití zejména v oblasti turistické, bez stavebního rozšiřování.

 A.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH
ÚZEMÍ  NADMÍSTNÍHO  VÝZNAMU,  PRO  KTERÉ  LZE  PRÁVA  K  POZEMKŮM  A  STAVBÁM
VYVLASTNIT

Práva k pozemkům a stavbám lze v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. odejmout nebo omezit k
těmto veřejně prospěšným stavbám:

U jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj jejich rozhodujících
atributů:

 

STAVBY VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH 6 : DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Označení stavby Popis veřejně prospěšné
stavby

Dotčené obce -
katastrální území Poznámka

1 2 3 4

D49 Letiště Bělkovice -
Lašťany Bělkovice - Lašťany  
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3. Soulad s územně-plánovací dokumentací

Tento Program rozvoje obce je zpracován v souladu s platnou územně - plánovací dokumentací. Což je
Územní plán obce ze dne 14.  6.  2000.  V současnosti  je  před schválením nový územní plán,  který
koresponduje se strategickým rozvojem obce.     

 

4. Problémovou analýzu

Problémová analýza se nezpracovávala.

 

5. Návaznosti na další rozvojové dokumenty

Vzhledem  k  tomu,  že  obec  nemá  zpracovány  žádné  další  rozvojové  dokumenty,  nelze
definovat ani žádné další návaznosti.

6. Vyhodnocení dotazníkového šetření

Uvedeno v příloze č. 2

 

SWOT analýza

Silné stránky

1.1 Poloha obce, tj. úpatí Nízkého Jeseníku a atraktivní lokalita pro bydlení a napojení
na silnici I. třídy
Obec se nachází v blízkosti lesa a je vhodnou lokalitou pro rekreaci. Obec svou polohou na okraji
posledních výběžků pohoří Nízkého Jeseníku zajišťuje blízký kontakt s lesem a přírodou a zelení.
Dobrá dopravní dostupnost ze sousedních ORP (Olomouc, Šternberk), do 10 km a relativně dobrá
občanská vybavenost, bohatá spolková činnost. blízkost přírody. Napojení obce na silnici I. třídy
I/46 je ve vzdálenosti pouze 1 km od obce. Počet obyvatel stabilně roste již více než 20 let.
2.1 Sociální soudržnost, kultura, tradiční spolky a tradiční akce v obci.
V obci funguje spolková činnost, probíhá aktivní činnost spolků a zapojování občanů. V obci pracují
spolky s dlouholetou tradicí jako například hasiči, TJ Sokol, Skaut, včelaři, fotbalisti, šipkaři,
myslivci, zahrádkáři, senioři. Neexistují zde sociálně vyloučené lokality. Mezi tradiční akce v obci
patří plesy, letní kina, rozsvícení vánočního stromu, závody mopedů, mezi obecní olympiáda, jarní
festival hudby, karneval, hasičské soutěže, průvod matiček, vítání občánků, setkání se seniorů a
další.
3.1 Venkovni bazén i fotbalové hřiště v majetku obce
Obec je majitelem venkovního bazénu, což ji zásadně pozitivně odlišuje od okolních obcí. Avšak
toto vlastnictví zavazuje obec k nezbytné modernizaci a obnově zařízení. Bazén je prakticky jedinou
turistickou atraktivitou, proč do obce přijíždějí v letních měsících návštěvníci z okolí. V době letních
prázdnin je to velmi častý cíl obyvatel krajského města a okolních obcí a jedna z mála atraktivit
obce (ne-li jediná) pro krátkodobý cestovní ruch a možnost trávení volného času návštěvníků a
občanů. Obec vlastní areál hřiště pro různé druhy sportů a organizované i neorganizované
setkávání. Zde je nezbytná modernizace zázemí hráčů.
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4.1 Vlastní kanalizace, vlastní ČOV
Obec provozuje vlastní splaškovou kanalizaci a ČOV, přičemž splašková kanalizace je v téměř celé
obci a v některých částech obce je i dešťová kanalizace. Obec má v majetku vybudovanou vlastní
ČOV a může tedy ovlivňovat náklady na její provoz a tedy cenu pro občany. Nemá zde potřebu
tvorbu zisku v této oblasti, jako mají soukromé firmy. Doporučení je vždy ČOV ponechat v majetku
obce a nepronajímat soukromým firmám.
5.1 Bydlení
V obci má většina obyvatel vlastní bydlení v RD.
6.1 Obec je zapojena do systému třídění odpadu ve sběrovém dvoře a zpětného odběru
elektrozařízení a existence sběrných míst pro tříděný odpad.
V obci je vybudován sběrový dvůr a zajištěno třídění odpadů. Zaveden systém třídění odpadů
včetně sběru bioodpadu, sběrový dvůr je pro téměř všechny druhy odpadů. V obci je situováno 9
hnízd pro tříděný odpad, kde lze třídit sklo, plasty, papír, oblečení a další. Obec splňuje legislativní
povinnosti pro nakládání s bioodpadem a nebezpečným odpadem. Dále také zajišťuje zpětný odběr
elektroodpadu.
7.1 Bilance hospodaření obce
Obci se daří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s finanční rezervou pro kritické situace.
1.2 Vhodné místo na bydlení
Lokalita obce v blízkosti lesa je přijatelná pro výstavbu rodinných domů a procházky po okolí.
Dostupnost veřejné dopravy a vzdálenost ke krajskému městu jsou nadprůměrné. Hlučnost z
dopravy je z komunikací III. tříd. Například po silnici č. III/44436 projede za den kolem 335 vozidel.
Po výstavbě průtahu obce zde již neobtěžuje tolik hluk z dopravy.
2.2 Věková vyváženost obyvatelstva
Poměr počtu dětí ( 0 - 14 let ) a seniorů ( 65 a více let ) je stabilní a vyvážený a průměrný věk
obyvatel je nižší, než je celostátní průměr.
3.2 Tradiční sportovní činnosti
Dlouhodobá sportovní činnost - 50 let od založení fotbalu v obci, postupem času přibývají i jiné
druhy sportů dle jednotlivých spolků v obci. TJ sokol - přes 100 let od založení. Dále zde aktivně
působí v hasičském sportu jejich členové.
4.2 Vlastní vodovod.
Dodávky pitné vody jsou zajištěny novým vodovodem (z roku 2014) ve správě obce Tento je
vybudován v celé obci (14 km). Obec má v majetku vybudovaný obecní vodovod a vlastní zdroje
vody. Vodovod je na 10 let pronajatý. Vlastnictví vlastního vodovodu je klíčovým prvkem v majetku
obce z důvodu probíhajících a budoucích změn podnebí v ČR, kde je výrazný předpoklad
nedostatku vody. Doporučení je vždy vodovod ponechat v majetku obce.
5.2 Zdravotnictví
Dojezdnost ke zdravotnickým službám - FN Olomouc 15 km, - Nemocnice Šternberk 10 km.
6.2 Neexistence významných zdrojů znečištění, mokřady.
V obci se nenachází žádný významný zdroj znečištění. Existují lokality pro zadržení vody v krajině.
7.2 Majetek obce
Obec vlastní nemovitý majetek včetně inženýrských sítí v hodnotě cca 310 mil. Kč.
2.3 Kriminalita
Úroveň kriminality v obci je téměř nulová.
4.3 Plynofikace
V obci je dostupný plynovod pro většinu obyvatelstva.
5.3 Školství
Daří se držet provoz jak MŠ ( 110 dětí - 5 tříd), tak ZŠ (1. - 5. ročník) i vzhledem k demografické
situaci. V ZŠ je stabilizovaný pedagogický sbor a průměrná vybavenost školského zařízení.
6.3 Vodní nádrž - rybník. Mlýnský náhon
V obci je nádrž pro hasiče, která slouží během roku k chovu ryb v zimním období k bruslení. V
současné době je rybník zanesen a jsou zde popraskané betonové břehy. V obci se nachází
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významné rameno Trusovického potoka - Mlýnský náhon. Vyčištění a revitalizace ve spodní části
může zlepšit stav koryta toku.
4.4 Internet v obci a pokrytí signálem mobilních operátorů
Obec je pokryta wifi signálem soukromých poskytovatelů připojení. Celá obec je pokryta signálem
mobilních operátorů.
5.4 Pošta
V obci funguje pošta, kterou provozuje Česká pošta s. p., která je situovaná v domě služeb č.p. 509
v Lašťanech, kde má ordinaci lékař a je zde také školní jídelna. Posílení významu pošty v obci
uskutečněním společného projektu „Pošta partner“ (zaměstnanec obce a zároveň i pošty v jednom
místě).
6.4 Ekologická výchova.
Ve škole probíhá v rámci výuky ekologická výchova.
4.5 Cyklodoprava
Přes obec vedou cyklotrasy a končí zde cyklostezka od Bohuňovic.
5.5 Hasičská zbrojnice a cvičiště
Existuje funkční sbor dobrovolných hasičů. Mají zázemí na cvičišti za obcí. Hasičská zbrojnice je ve
středu obce, ale potřebuje zvýšit prostorovou kapacitu.
6.5 Kvalitní ovzduší s výjimkou zimního období
V obci je mimo zimní období ( topí se v lokálních topeništích RD ) kvalitní ovzduší. Nedochází zde ke
smogovým situacím.
6.6 Nízká míra ohrožení hlukem
Obec svou polohou mimo hlavní silniční tepnu I/46 má zajištěnu nízkou míru ohrožení hlukem ze
silniční dopravy.

Slabé stránky

1.1 Lokalita brownfields a další zanedbané nemovitosti - areál bývalého JZD, plochy k
podnikání a neexistence většího zaměstnavatele v obci. Není možná podpora
podnikatelů.
Existuje zde lokalita objektů bývalého JZD, které jsou nedostatečně využívány a nacházejí se v
zanedbaném stavu. Nelze je vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace.
Obec má velmi omezené plochy k podnikání z důvodu jednak majetkoprávních, ale i z důvodu
omezení územním plánem. V obci nejsou žádní silní podnikatelé, kteří by znamenali ekonomický
přínos (daně) obci. Většinou jsou zde drobní živnostníci. V obci není dostatek pracovních příležitostí
i z důvodu nabídky pozemků nebo nemovitostí pro podnikatele. Je nutno dojíždět za prací do města
(Olomouc, Šternberk). Obec nemá možnost nabídnout práci a dále podporovat podnikatele.
2.1 Zázemí pro činnost spolků - technický stav a vybavení bývalého hostince
("Parlamentu") nevyhovuje.
Většina spolků nemá vyhovující zázemí pro svou činnost. Objekt ("Parlamentu") odpovídá svému
stáří. Je nutná rekonstrukce. Chybějící vhodný prostor pro klubovnu.
4.1 Kanalizace a ČOV
K několika již obydleným a užívaným rodinným domům v obci není dobudována splašková
kanalizace. Kapacita ČOV je naplněna dle ekvivalentu 2000 osob, nyní už je téměř nedostatečná. Je
nutná intenzifikace ČOV. Dešťová kanalizace je jen v části obce. Bude nutné dobudovat další části.
5.1 Školství - chybí jedna školní budova se školním hřištěm a také tělocvična.
Existence rozdělení školních tříd do 2 nemovitostí, což je dáno historicky, kdy v každé obci (Lašťany
i Bělkovice) byla jedna školní budova. Školní jídelna byla ve třetí budově. První stupeň ZŠ nevlastní
tělocvičnu. Stáří budov je přes 100 let.
6.1 Dostupnost vody
Nutnost zajištění dalšího zdroje vody pro obec v případě jejího rozšiřování.
7.1 Špatné zázemí OÚ a nutnost vytvoření nových prostor (archiv, kanceláře)
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Obecní úřad není bezbariérový. Malé kanceláře, malá spisovna, absence kanceláří pro
zaměstnance. Celý prostor je nevzhledný. Nutné přemístění a zlepšení kvality.
1.2 Nejsou provedeny pozemkové úpravy.
Obec doposud nezahájila pozemkové úpravy.
2.2 Nedostatek nájemních bytů
V obci téměř není možné pronajmout si byt. Obec nevlastní žádný byt ani obytný dům, není
schopna takto naplnit dikci zákona, pokud by některý z občanů přišel o bydlení.
4.2 Dopravní infrastruktura a její stav
V obci jsou místní komunikace, které nejsou v dobrém technickém stavu. Mají nedostatečnou
kvalitu podloží a nevhodný technologický postup při budování. V asi 1/2 obce chybí chodníky.
Chodníky chybí i pro přístup ke službám a do školy v Lašťanech. Není řešena bezpečnost chodců ve
vozovce. Vedle novostaveb v obci nejsou dokončeny povrchy komunikací, popř. zcela chybí těleso
komunikace.
5.2 Sociální péče a potřeba sociálního bydlení
V obci nejsou dostupné žádné sociální služby. V horizontu 10 let by se měl zajistit pečovatelský
dům, chybí vše k sociálnímu bydlení. V obci nejsou k dispozici startovací byty, byty pro rodiny s
dětmi a pro osamělé seniory.
6.2 Hluk sousedský a komunální
V obci je hluk ze sečení trávy a řezání paliva.
7.2 Zimní údržba
Zajištění zimní údržby a dostupnost všech lokalit. Obci vznikají provozní a investiční náklady na
zimní údržbu a skladování techniky.
1.3 Špatné značení možných turistických cílů
Bylo by potřeba realizovat jejich značení včetně instalace informačních tabulí. K tomu tyto cíle
zviditelnit formou propagace v turistických brožurách, na www stránkách obce apod. nebo vytvořit
projekt značení turistických cílů.
2.3 Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura obyvatel je na nižší úrovni než je průměr v ČR.
4.3 Cyklodoprava
Chybí cyklostezka Dolany - Toveř - Samotišky. Dále cyklotrasy směr Šternberk a cyklotrasy v obci.
5.3 Sportovní vyžití a vybavenost sportovního areálu, tělocvična
Chybí tělocvična pro školu. Sokolovna není v majetku obce. Obec musí za její využívání platit
nájem.
6.3 Bývalé skládky v obci
Skládky, které byly zavezeny (v Akátí a za hřištěm - hrozba).
7.3 Nárůst administrativy
Legislativní požadavky na administrativu obce překračují reálné možnosti stávajících pracovních
úvazků zaměstnanců OÚ. Bude nutné personální posílení včetně obsazení pozice tajemníka nebo
vedoucího úřadu.
1.4 Chybí názvy ulic a orientace v intravilánu
Stojí za zváženou opatřit ulice v obci názvy, což zjednoduší orientaci jak pro záchranný systém, tak
pro veřejnost obecně. Nevýhodou je, že každý obyvatel obce by si pak měl změnu nechat
zaznamenat ve svých osobních dokladech.
4.4 Veřejné osvětlení
V obci jsou zastaralá někde i nefunkční lampy VO. Opravy a energie jsou pro obec nákladné. Bude
nutné snížit energetickou náročnost VO dalšími investicemi.
5.4 Zdravotnictví
Neexistuje lékařská péče přímo v obci. Těžký úkol pro obec je přilákat lékaře. Občanům chybí
dětský lékař, zubní lékař, lékař pro dospělé a lékárna.
6.4 Znečišťování ovzduší vlivem lokálních topenišť.
Během topné sezóny dochází ke zhoršování stavu kvality ovzduší.
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Příležitosti

Chodníky
Příležitost ke zvýšení bezpečnosti dopravy dokončením systému chodníků podél hlavní komunikace
III/44436 v rámci její rekonstrukce Olomouckým krajem a na zbývajících místních komunikacích IV.
třídy využít stávající dotace do bezpečnosti dopravy ze SFDI.
Nová výsadba stromů a keřů.
Výsadba stromů a keřů v obci a jejím okolí bude prováděna především v rámci oprav komunikací a
na základě zpracovaného konceptu.
Zvýšení kvality ovzduší v topné sezoně
Motivovat občany k ekologičtějšímu způsobu vytápění formou zvýšené informovanosti o
možnostech vytápění, možnostech podpory z dotačních titulů do oblasti vytápění a o negativních
dopadech spalování odpadu v lokálních topeništích. Minimalizovat volné pálení (např. bioodpadu).
Snižování sousedského a komunálního hluku
Snižování míry hluku aktivním vyjednáváním s šiřiteli hlukového znečištění, případně přijetí
protihlukové obecní vyhlášky v zastupitelstvu pro některé vyjmenované období.
Zanedbané nemovitosti
Aktivně komunikovat s majiteli zanedbaných nemovitostí, případně s orgány řešícími tuto
problematiku (např. stavební úřad, odbor ŽP na ORP).
Přesun školy a související přesuny obecních objektů a postupná revitalizace obecních
nemovitostí.
V souvislosti s rozšířením ZŠ v Lašťanech a vznikem návsi v Bělkovicích s přesunutím OÚ zadat
studii i na provedení postupné revitalizace "Parlamentu" a vytvoření bytových jednotek ve
stávajícím objektu OÚ.
Vedení rozvodů elektřiny
Ke zlepšení vzhledu obce by přispělo jednání s majitelem rozvodů elektřiny o odstranění
nadzemního vedení včetně sloupů.
Komunitní centrum v obci
Ze stávajícího objektu nazývaného "Parlament" zřídit komunitní centrum v obci určené k setkávání
občanů obce, zájmovou a spolkovou činnost. Součástí centra bude knihovna a klubovna.
Zlepšení využívání nemovitého majetku obce.
Je zde příležitost zlepšit využívání nemovitého majetku obce. Stávající stav je takový, že výnosy z
majetku pokrývají náklady.
Zvýšení efektivity třídění odpadů.
Zvýšit informovanost občanů o možnosti třídění odpadu, o využití kompostérů, kontejnerů na
oblečení (v současné době jsou 3 soukromé a 1 obecní).
Zvýšení efektivity odkanalizování obce
Napojení zbývajících objektů v obci. Realizace zpracovaného projektu na rozšíření ČOV a 4 úseků
splaškové kanalizace.
Připravit zřízení názvů ulic
Obec doposud nemá systém pojmenování ulic, což se stává problémem pro záchranný systém, ale i
pro obecnou orientaci v obci.
Vhodné místo pro bydlení
Obec leží stranou hlavní silnice I/46 a není tak průjezdnou obcí, přesto v dostupné vzdálenosti do
krajského města Olomouce i obce s rozšířenou působností (ORP) - města Šternberka. Blízkost lesa a
volné krajiny.
Plochy k podnikání v brownfields
Využití vyhrazených ploch po bývalém JZD k podnikání či průmyslu - podpora podnikání. V územním
plánu jsou uvedeny jako plochy pro výrobu a skladování.
Rozvoj cyklodopravy
Možnost vybudovat pokračující trasy pro cykloturisty s možnostmi napojení na systém cyklostezek
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Bělkovice - Dolany a Bělkovice - Lašťany - Šternberk. Cyklotrasa kolem Trusovického potoka.
Zřízení veřejného tábořiště
Zajistit minimální zázemí pro návštěvníky obce v prostoru tzv. "Houpačky" - formou zřízení
veřejného tábořiště.
Zvýšení povědomí o obci - turistický atraktivní cíl
Pro zvýšení povědomí o historii obce a možných turistických cílech je třeba instalace jejich značení
včetně informačních tabulí. Atraktivním cílem může být například koupaliště.
Možnost revitalizovat prostor v okolí školy v Lašťanech
Sjednocení vzhledu a prostoru v okolí školy v rámci přesunu školy z Bělkovic do Lašťan a jejího
rozšíření.
Oprava krajské silnice III/44436 Olomouckým krajem
V letech 2017 - 2018 se dokončuje oprava krajské silnice III/44436 a při té příležitosti obec
vybuduje nebo opraví přilehlé chodníky a nechá vybudovat cca 70 parkovacích stání.
Vznik návsi
Příležitostí je vytvoření návsi, přemístěním obecního úřadu za současného přemístění školy a
umístění pošty do objektu stávající školy v Bělkovicích.
Částečná absence plynofikace
Ač je plynovod dostupný pro většinu obce, možné je rozhodnout, zda jej dostavět pro celou obec.
Vzhled kontejnerových hnízd
Kontejnery jsou volně postavené. Možno uvažovat o provedení vhodných estetických a terénních
úprav (dlažba, živé ploty, apod.).
Dům s pečovatelskou službou, dům pro seniory
Demolice budovy č.p. 421 umožní na tomto místě postavit v horizontu 10 let například dům s
pečovatelskou službou pro osamělé seniory a ostatní potřebné občany obce.
Startovací byty
Na místě stávajícího obecního úřadu by v případě jeho přemístění na náves mohly být vybudované
startovací byty pro mladé rodiny.
Zvětšit budovu ZŠ v Lašťanech přístavbou.
Příležitost, jak zlepšit situaci v oblasti základního školství v obci je zvětšit budovu ZŠ v Lašťanech
přístavbou a nástavbou, kdy může vzniknout až 5 nových tříd. Následně bude využívána pouze
jediná školní budova v obci.
Revitalizace sportovišť
Na venkovním bazéně - koupališti vybudovat brouzdaliště. Obnovit sportoviště v "Akátí" (ovál +
prvky). Rozšířit a zkrášlit prostor pro volnočasové aktivity a odpočinková místa (např. "U rybníka") o
novou relaxační a naučnou zónu jako atraktivitu v rámci místa pro konání obecních akcí (např.
pálení čarodějnic).

Hrozby

Zvyšující se míra hluku a eskalace sousedského a komunálního hluku
Sníží se atraktivita lokality, obec se přiblíží hlukovou zátěží městu. Zvýšení sousedského a
komunálního hluku může být zdrojem konfliktu mezi sousedy a snižuje atraktivitu lokality k bydlení.
Nárůst těžké dopravy
Trend nárůstu dopravy a větších aut z důvodu zvětšené těžby v kamenolomu.
Zneužití průmyslové zóny po bývalém JZD
Zneužití prostor novými majiteli - hluk, znečištění, prašnost, zápach, škůdci.
Stav komunikací
Bez pravidelné údržby hlavní silnice (správce SSOK) a místních komunikací (správa obce) může
dojít k jejich zásadnímu poškození (snížení bezpečnosti provozu).
Nárůst povinností (administrativy) obcí
Stát neustále zvyšuje požadavky na administrativu obcí, čemuž neodpovídají poskytované zdroje.
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Bez řešení tohoto problému může dojít k neplnění zákonem uložených povinností.
Nesplnění udržitelnosti v dotovaném projektu vodovodu
Hrozí nenaplnění předpokládaného počtu připojených obyvatel na nový vodovod z důvodu toho, že
za vodu budou muset platit, kdežto když zůstanou u odběru ze studny, neplatí nic. Tím se nenaplní
povinná udržitelnost a obec by musela vracet část dotačních peněz věnovaných na projekt nového
vodovodu. Řešit to finančně-obchodní politikou obce za vodné a stočné.
Nutnost rozšíření ČOV
Z důvodu naplnění ekvivalentu ČOV na 2000 obyvatel, hrozí do budoucna kolaps likvidace splašků z
obce. Proto bude nutné zpracovat projekt rozšíření ČOV na ekvivalent 2600 obyvatel s výhledem do
r. 2030 a rozšíření realizovat.
Nízká míra údržby obecního majetku
V případě nedostatečné údržby obecního majetku a nedostatečných zdrojů ve fondu obnovy může
dojít ke zchátrání až nepoužitelnosti těchto obecních objektů.
Stávající zóny k bydlení
Hrozba nezastavění proluk z důvodu neochoty majitelů stavět nebo prodat pozemky určené k nové
výstavbě.
Příliš rychlý nárust počtu obyvatel
Existuje hrozba příliš rychlého nárustu počtu obyvatel v případě zásadního zatraktivění lokality.
Protože jsou v obci omezené plochy k výstavbě včetně infrastruktury a obecní vybavenosti, může
vzniknout narušení tradičního fungování sociálního soužití mezi občany novými obyvateli s jiným
životním stylem.
Kriminalita
Možný nárůst kriminality všeho druhu, což souvisí s ekonomickou situací v obci a okolí. Není zřízena
obecní policie.
Sociálně patologické jevy
Nezájem o volnočasové aktivity především z řad mladých občanů ( IT generace) - riziko výskytu
závislosti (drogy, alkohol, gamblerství atd.).
Demografická situace
Fungování obce může ohrozit případné snižování počtu obyvatel, pokud obec pro ně ztratí
atraktivitu.
Ztráta na přitažlivosti venkovního bazénu - koupaliště.
Aktuálně bez nových investic do modernizace bude ztrácet na přitažlivosti.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Vize je představa toho, jak chcete, aby obec vypadala v budoucnosti (asi za 10 či 20 let). Vize musí být
formulována výstižně a stručně pomocí jednoho či několika důležitých výroků. Součástí vize mohou být i
principy, na nichž obec staví svůj rozvoj.

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce, jaká chce být v roce 2026. Vize je „směrovkou“ rozvoje.

 

Obec Bělkovice-Lašťany dlouhodobě usiluje o to být

malebnou obcí na začátku Bělkovického údolí s bohatou historií a památkami,
klidnou a bezpečnou obcí pečující o životní prostředí a přírodu vůbec,
obcí s kvalitní infrastrukturou, kde se příjemně bydlí,
dobře komunikujícím společenstvím občanů,
přívětivou k turistům, s přiměřenou nabídkou kvalitních služeb,
obcí s pracovními příležitostmi,
obcí s předškolním vzděláváním,
obcí s bohatými společenskými a volnočasovými aktivitami.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „1. Starost o území obce”
Do tohoto cíle spadá schválení nového ÚP, koncepce zeleně na území obce, provedení pozemkových úprav ale
také vyznačení turistických cílů

Opatření : „1.1 Vypracování nových územně plánovacích rozvojových
dokumentů.”
Jedná se o vypracování a schválení v orgánech obce územně plánovacích dokumentů
jako je ÚP, koncept zeleně či pozemkové úpravy.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.1.1 Schválení nového ÚP” 2018 - 2021 Zastupitelstvo
obce 100 Vlastní

Touto aktivitou se reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 1.1 - lokality brownfields a další zanedbané území. ÚP umožní
jejich rozvoj. Obec má před schválením zpracován nový územní plán. Je to vysoká priorita obce, aby byl k dispozici závazný
územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

 „1.1.2 Koncept zeleně v obci.” 2018 - 2021 Starosta 225 Vlastní +
externí

Projekt koncepce zeleně v obci reaguje na SWOT analýzu silných stránek 1.1 Atraktivní poloha obce pro bydlení na úpatí
Nízkého Jeseníku, kdy i koncept zeleně v intravilánu obce znásobí tuto silnou stránku.

 „1.1.3 Pozemkové úpravy” 2023 - 2025 Starosta 5900 Vlastní +
externí

Nutnost provést pozemkové úpravy na katastru obce vychází ze SWOT analýzy slabých stránek 1.2 - Nedostatečné využití
státních dotací na provedení pozemkových úprav, kdy obec buď vůbec a nebo nedostatečně využívá dotačních titulů na
provádění pozemkových úprav.
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Opatření : „1.2 Realizace konkrétních opatření v území a v terénu.”
Zde jsou zařazeny opatření zajišťující konkrétní aktivity (projekty) v terénu. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.2.1 Označení možných turistických cílů” 2023 - 2025 Rada obce 200 Vlastní +
externí

Tímto projektem se reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 1.3 - Špatné označení turistických cílů. Bylo by třeba
označení v terénu včetně informačních tabulí a zviditelnit vše i formou další propagace v turistických brožurách.

 „1.2.2 Značení ulic” 2024 - 2024 Rada obce 150 Vlastní
Tímto projektem se reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 1.4 - Chybí názvy ulic a orientace v terénu.

Cíl : „2. Vytváření zázemí pro dobrý život obyvatel obce”
Jde o zajištění obecních nájemních bytů, zázemí pro činnost spolků a samosprávy a obnovování kulturních
tradic v obci.

Opatření : „2.1 Oblast kulturních opatření.”
Podpora kulturních tradic v obci. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „2.1.1 Obnovení starých kulturních tradic - matičky” 2018 - 2025 Starosta 480 Vlastní
Obnovení starých kulturních tradic - matičky reaguje na SWOT analýzu silných stránek 2.1 - Sociální soudržnost, kultura,
tradiční spolky a tradiční akce v obci, kdy v obci probíhá aktivní činnost spolků a je třeba tuto činnost podporovat i ze
strany veřejných zdrojů.

Opatření : „2.2 Vytváření zázemí pro společenský život v obci a pro
činnost samosprávy.”
Organizačními a investičními opatřeními využít stávající objekty v obci pro podporu a
další rozvoj společenského života.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „2.2.1 Polyfunkční centrum "Parlament" včetně rekonstrukce
souvisejících obecních budov.”

2023 - 2025 Zastupitelstvo
obce 35000 Vlastní +

externí
Tento projekt vychází ze SWOT analýzy slabých stránek - 2.1 Zázemí pro činnost spolků - technický stav a vybavení
bývalého hostince ("Parlamentu") nevyhovuje. Většina spolků nemá vyhovující zázemí pro svou činnost. Objekt
("Parlamentu") odpovídá svému stáří. Je nutná rekonstrukce pro zamýšlené polyfunkční komunitní centrum. Chybí vhodný
prostor pro klubovnu.

Opatření : „2.3 Bytová politika obce.”
Vytvořit podmínky pro případ potřeby nutnosti nájemních bytů. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „2.3.1 Nájemní byty” 2021 - 2025 Zastupitelstvo
obce 18000 Externí

Touto aktivitou se reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 2.1 - Nedostatek nájemních bytů v obci. V obci téměř není
možné pronajmout si byt. Obec nevlastní žádný byt ani obytný dům, není schopna takto naplnit dikci zákona, pokud by
některý z občanů přišel o bydlení.

Cíl : „3. Efektivní hospodaření s majetkem obce.”
Efektivně využívat majetek obce ke zlepšení hospodářství obce.

Opatření : „3.1 Efektivně využívat majetek obce a dobře s ním
hospodařit.”
Obec vlastní majetek, se kterým lze generovat příjmy do pokladny obce. Snaha obce
zlepšit a zefektivnit hospodářskou činnost.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „3.1.1 Koupaliště - inovace” 2019 - 2025 Zastupitelstvo
obce 8000 Vlastní

Touto aktivitou se reaguje na SWOT analýzu silných stránek 3.1 - Venkovní bazén i fotbalové hřiště v majetku obce. Bazén je
fenoménem a atraktivitou obce a je vyhledáván lidmi z širokého okolí. Je nezbytná jeho modernizace i rekonstrukce malého
bazénu. Tímto projektem vznikne multiplikační efekt využívání obecního majetku - krátkodobý cestovní ruch.

Cíl : „4. Vybavená obec”
Bělkovice-Lašťany budou dobře vybavenou obcí s dostupnou kvalitní infrastrukturou, zajišťující spokojený a
pohodlný život.
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Opatření : „4.1 Obnova a rozvoj energetické infrastruktury”
Jde o zefektivnění infrastruktury veřejného osvětlení. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „4.1.1 Úspory energie VO Bělkovice-Lašťany” 2018 - 2018 Rada obce 2390 Vlastní +
externí

Reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 4.4 Veřejné osvětlení, kde se uvádí, že v obci jsou zastaralé a někde i nefunkční
lampy VO. Opravy a energie jsou pro obec nákladné. Bude nutné snížit energetickou náročnost VO.

 „4.1.2 Doplnění VO v obci Bělkovice-Lašťany” 2018 - 2019 Rada obce 1200 Vlastní +
externí

I tento projekt reaguje na SWOT analýzu slabých stránek 4.4 Veřejné osvětlení, kde se uvádí, že v obci jsou zastaralé a
někde i nefunkční lampy VO. Opravy a energie jsou pro obec nákladné. Bude nutné snížit energetickou náročnost VO.

Opatření : „4.2 Dobudování či oporavy místních komunikací a
chodníků”
Provést taková opatření aby Olomoucký kraj zrekonstruoval svou páteřní silnici a také
postupně dobudovat obecní místní komunikace.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „4.2.1 Místní komunikace a chodníky” 2018 - 2025 Zastupitelstvo
obce 32000 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 4.2 - Dopravní infrastruktura a její stav se konstatuje, že v obci jsou místní komunikace,
které nejsou v dobrém technickém stavu. Mají nedostatečnou kvalitu podloží a nevhodný technologický postup při budování.
V asi 1/2 obce chybí chodníky. Chodníky chybí i pro přístup ke službám a základní škole. Není řešena bezpečnost chodců ve
vozovce. Vedle novostaveb v obci nejsou dokončeny povrchy komunikací, popř. zcela chybí těleso komunikace. Je třeba
připravit a postu

 „4.2.2 Účelová komunikace (cyklostezka Dolany Tovéř, cyklotrasy
Šternberk, cyklotrasy v obci)”

2019 - 2020 Rada obce 13000 Vlastní +
externí

Dle SWOT analýzy slabých stránek 4.3 - Cyklodoprava se konstatuje, že chybí cyklostezka Dolany - Tovéř - Samotišky. Dále
cyklotrasy směr Šternberk a cyklotrasy v obci.

Opatření : „4.3 Dokončení kanalizace na celém území obce.”
Provést intenzifikaci ČOV a vybudovat kanalizační větve, kde ještě nejsou. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „4.3.1 Intenzifikace ČOV a 4 úseků kanalizace.” 2019 - 2020 Zastupitelstvo
obce 17000 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 4.1 - Kanalizace a ČOV se konstatuje, že k několika již obydleným a užívaným rodinným
domům v obci není dobudována splašková kanalizace. Kapacita ČOV je naplněna dle ekvivalentu 2000 osob, nyní už je
téměř nedostatečná. Je nutná intenzifikace ČOV. Dešťová kanalizace je jen v části obce. Bude nutné dobudovat další části.

Opatření : „4.4 Moderní sdílení dat po síti”
Podporovat úsilí soukromých investorů do inovace jejich sítí pro sdílení dat na území
obce.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „4.4.1 Optický kabel po síti” 2019 - 2020
Externí

soukromá
firma

0 Externí

Ve SWOT analýze silných stránkách 4.4 - Internet v obci a pokrytí signálem mobilních operátorů se uvádí jako pozitivum, že
obec je pokryta wifi signálem soukromých poskytovatelů připojení. Celá obec je pokryta signálem mobilních operátorů.
Soukromý investor položí v obci optický kabel a tím umožní inovaci v oblasti datových sítí.

Cíl : „5. Dostatečná vybavenost obce”
Cílem je vybudovat nebo obnovit či rekonstruovat objekty občanské vybavenosti v široké škále potřeb.

Opatření : „5.1 Dovybavit obec potřebným zázemím pro školu.”
Rozšířit objekt školy přístavbou, zabezpečit vybudování tělocvičny a hřiště. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „5.1.1 ZŠ Lašťany - přístavba a nástavba” 2018 - 2020 Zastupitelstvo
obce 40000 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 5.1 - Školství - se konstatuje, že chybí jedna školní budova se školním hřištěm, neboť jsou
historicky v obci dvě školní budovy. Existence rozdělení školních tříd do 2 nemovitostí, což je dáno historicky, kdy v každé
obci (Lašťany i Bělkovice) byla jedna školní budova. Školní jídelna byla ve třetí budově. První stupeň ZŠ nevlastní tělocvičnu.
Stáří budov je přes 100 let.

 „5.1.2 Vybudování tělocvičny, hřiště pro ZŠ” 2022 - 2025 Zastupitelstvo
obce 29200 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 5.3 - Sportovní vyžití a vybavenost sportovního areálu, tělocvična se konstatuje, že chybí
tělocvična pro školu. Sokolovna není v majetku obce. Obec musí za její využívání platit nájem.
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Opatření : „5.2 Vytvořit podmínky pro klidný život seniorů v obci”
Zadat zpracování PD a pak zrealizovat dům pro seniory. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „5.2.1 Dům pro seniory , PD” 2022 - 2025 Zastupitelstvo
obce 21600 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 5.2 - Sociální péče a potřeba sociálního bydlení - se konstatuje, že v obci nejsou dostupné
žádné sociální služby. V horizontu 10 let by se měl zajistit pečovatelský dům, chybí vše k sociálnímu bydlení. V obci nejsou k
dispozici startovací byty, byty pro rodiny s dětmi a pro osamělé seniory.

Opatření : „5.3 Spolupracovat s Českou poštou na udržení
poštovního úřadu v obci” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „5.3.1 Projekt "Pošta partner"” 2020 - 2020 Starosta 700 Externí
Ve SWOT analýze, silných stránkách 5.4 - Pošta, se uvádí jako pozitivum, že v obci funguje pošta, kterou provozuje Česká
pošta s. p., která je situovaná v domě služeb č.p.509 v Lašťanech, kde je i lékař a školní jídelna. Posílení významu pošty v
obci uskutečněním společného projektu „Pošta partner“ (zaměstnanec obce a zároveň i pošty v jednom místě).

Opatření : „5.4 Zkvalitnit zázemí pro dobrovolné hasiče”
Zvýšit prostorovou kapacitu hasičské zbrojnice. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „5.4.1 Hasičská zbrojnice a cvičiště” 2024 - 2025 Zastupitelstvo
obce 9000 Vlastní +

externí
Ve SWOT analýze, silných stránkách 5.5 - Hasičská zbrojnice a cvičiště, se uvádí že existuje funkční sbor dobrovolných
hasičů. Mají zázemí na cvičišti za obcí. Hasičská zbrojnice je ve středu obce, ale potřebuje zvýšit prostorovou kapacitu.

Cíl : „6. Kvalitní životní prostředí.”
Jedná se o oblasti zdokonalení podmínek pro nakládání s odpady, vodními zdroji a plochami, ovzduším, ale i
protihluková opatření.

Opatření : „6.1 Vybavit obavatele kompostéry a rozšířit
kontejnerovou nabídku na další druh odpadu.”
Pokračovat v zabezpečení kompostéru pro občany a rozdat jim je. Věnovat se rozšíření
kontejnerů o kontejner na oděvy.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „6.1.1 Kompostéry, kontejner na oděvy” 2018 - 2018 Zastupitelstvo
obce 725 Vlastní +

externí
Ve SWOT analýze silných stránkách 6.1 - Obec je zapojena do systému třídění odpadu ve sběrovém dvoře a zpětného
odběru elektrozařízení a existence sběrných míst pro tříděný odpad se uvádí, že v obci je zaveden. V obci zaveden systém
třídění odpadů včetně sběru bioodpadu, sběrový dvůr je pro téměř všechny druhy odpadů. V obci je situováno 9 hnízd pro
tříděný odpad, kde lze třídit sklo, plasty, papír, oblečení a další. Obec splňuje legislativní povinnosti pro nakládání s
bioodpadem a nebezpečným

Opatření : „6.2 Věnovat zvýšenou pozornost s nakládání s vodami v
obci.”
Opravit objekty vodního hospodářství v obci, zajistit vyšší dostupnost vodních zdrojů.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „6.2.1 Zajištění dostupnosti vodních zdrojů.” 2018 - 2020 Zastupitelstvo
obce 5100 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 6.1 - Dostupnost vody se konstatuje, že je potřebné zajištění dalšího zdroje vody pro obec
v případě jejího rozšiřování.

 „6.2.2 Obnova vodních a mokř.biotopů v k.ú. Lašťany” 2019 - 2019 Zastupitelstvo
obce 3560 Vlastní +

externí
V obci existují lokality pro zadržení vody v krajině, které je třeba využívat.

 „6.2.3 Revitalizace vodní nádrže Bělkovice-Lašťany” 2018 - 2018 Zastupitelstvo 800 Vlastní +
externí

V obci se nachází vodní nádrž - rybník pro hasiče. Je zde provozován chov ryb. V zimním období slouží k bruslení pro děti i
dospělé. Protože v současné době je vodní nádrž zanesena a jsou popraskané betonové břehy, je nutné provést revitalizaci
tohoto vodního prvku území obce.

„6.2.4 Oprava Mlýnského náhonu” 2018 - 2025 Zastupitelstvo
obce 4000 Vlastní +

externí
V obci se nachází významné rameno Trusovického potoka - Mlýnský náhon. Oprava tohoto náhonu vyřeší funkčnost toku.

 „6.2.5 Rybník u Trusovického potoka” 2019 - 2020 Zastupitelstvo
obce 3000 Vlastní +

externí
Realizací projektu Rybník u Trusovického potoka dojde k zadržení vody v krajině a tím se zlepší hydrologické podmínky na
území obce zvláště v dnešní době přibývání suchých dní v průběhu roku.
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Opatření : „6.3 Nakládání s odpady”
Odpadové hospodářství - zlepšit systém třídění odpadů a splnit legislativní povinnost pro
nakládání s bioodpadem a nebezpečným odpadem.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „6.3.1 Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany” 2018 - 2018 Rada obce 1450 Vlastní +
externí

Ve SWOT analýze silných stránkách 6.1 - Obec je zapojena do systému třídění odpadu ve sběrovém dvoře a zpětného
odběru elektrozařízení a existence sběrných míst pro tříděný odpad se uvádí, že v obci je zaveden systém třídění odpadů
včetně sběru bioodpadu, sběrový dvůr je pro téměř všechny druhy odpadů. V obci je situováno 9 hnízd pro tříděný odpad,
kde lze třídit sklo, plasty, papír, oblečení a další. Obec splňuje legislativní povinnosti pro nakládání s bioodpadem a
nebezpečným odpadem.

 „6.3.2 Projekt revitalizace skládek” 2019 - 2020 Zastupitelstvo
obce 6000 Vlastní +

externí
Ve SWOT analýze silných stránkách 6.3 - Bývalé skládky v obci se uvádí, že skládky, které byly zavezeny v "Akátí" jsou
potencionální hrozbou ŽP.

Opatření : „6.4 Protihlukové opatření”
Iniciovat zpracování protihlukové vyhlášky obce zajišťující snížení hluku o víkendu. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „6.4.1 Hluk, vyhláška” 2019 - 2019 Starosta 0 Vlastní
Dle SWOT analýzy slabých stránek 6.2 - Hluk sousedský a komunální se konstatuje, že v obci je hluk ze sečení trávy a
řezání dřeva, který je třeba regulovat např. vyhláškou..

Cíl : „7. Moderní obecní úřad”
Cílem bude vytvořit moderní obecní úřad v moderním prostředí.

Opatření : „7.1 Modernizace obecního úřadu”
Využít budovu ZŠ pro nové sídlo OÚ a vybavit ji moderním vybavením, včetně techniky
pro údržbu obce.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „7.1.1 Modernizace obec. úřadu-změna budovy-ZŠ Bělkovice” 2020 - 2021 Zastupitelstvo
obce 6800 Vlastní +

externí
Dle SWOT analýzy slabých stránek 7.2 - Špatné zázemí OÚ a nutnost vytvoření nových prostor (archív, kanceláře), se uvádí
že obec vykazuje nízkou úroveň využívání dotačních titulů na finančně náročné projekty.
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Zásobník aktivit

„V zásobníku aktivit zatím nejsou žádné projekty” - 0
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B.3 Podpora realizace programu

 1. Zodpovědnost za realizaci Programu rozvoje obce (dále jen PRO)

Program rozvoje obce Bělkovice-Lašťany na období 2018 – 2025 stanovuje nejen obecný směr rozvoje
obce, ale také konkrétní aktivity k naplněni stanovených opatření. Cílem tohoto dokumentu Program
rozvoje obce Bělkovice-Lašťany na období 2018 – 2025 je, aby dokument byl „živý“, aby sloužil k rozvoji
obce a pomohl také při čerpáni dotací z Evropské unie.

Z těchto důvodů je nutné stanovit, jak bude probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů, které se v
tomto dokumentu popisují. V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených opatření je nutné zapojit
všechny aktéry rozvoje obce (především zastupitele, ale i soukromý sektor a neziskový sektor, veřejnost).

K tomu, aby realizace tohoto dokumentu, resp. navržené aktivity uvedené v tomto dokumentu, byly
bezproblémové a byly uskutečněny v navržených termínech, je nutné stanovit subjekty a osoby, které
jsou odpovědné nejen za řízeni realizace, ale také  za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. Zatím
je zodpovědnost buď na starostovi nebo na Obecní radě a nebo převážně na Zastupitelstvu.

Vzhledem k velikosti obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce.

Řídící složka

Navrhuje se, aby Zastupitelstvo obce zřídilo v souvislosti s realizací Programu rozvoje obce tzv. Řídící
složku. Řídící složka by měla být složena z členů řídícího výboru, který vytvářel analytickou část tohoto
dokumetu. Bylo zřízeno 7 pracovních skupin, kdy pro každou posuzovanou oblast byla zřízena jedna
pracovní skupina. Tato pracovní skupina byla zodpovědná za posouzení a zanalyzování stávajícího stavu
věcí ve své oblasti. Vedoucí každé pracovní skupiny byl členem řídícího výboru. Doporučuje  se ,aby tato
struktura byla zachována a aby tento řídící výbor pracoval dále jako tzv. Řídící složka pro řízení PRO.

Řídící složka bude mít na starost následující činnosti:

vyhledávat a zajišťovat zdroje financováni aktivit Programu rozvoje obce,
iniciovat realizaci aktivit,
projednávat podněty vztahující se k realizaci aktivit,
projednávat a schvalovat změny a aktualizovat Program rozvoje obce.Výsledky jednaní, zejména
schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace Programu rozvoje obce a aktuální verze
Programu rozvoje obce, budou zveřejňovány na webových stránkách obce Bělkovice-Lašťany.
Řídící složka se bude scházet dle aktuální potřeby, avšak nejméně jednou ročně, v období přípravy
rozpočtu na následující rok. 

Zastupitelstvo obce a obecni úřad zajistí v souvislosti s realizací tohoto Programu rozvoje obce:

realizaci Programu rozvoje obce (komunikace s dodavateli, kontrola plnění termínů realizace),
přípravu podkladů pro jednání řídící složky, které se týká naplňování realizace Programu rozvoje
obce (předání podkladů nejpozději 7 dni před jednáním),
svolání řídící složky v případě potřeby, min. jedenkrát ročně v období přípravy rozpočtu na
následující rok,
evidence podnětů, které se vztahují k doplnění a aktualizaci Programu rozvoje obce,
činnosti spojené s monitoringem realizace Programu rozvoje obce,
zveřejňování informací, které se týkají Programu rozvoje obce, na webových stránkách obce.

Schválení Programu rozvoje obce znamená ukončení zpracovatelské fáze. Stanovením odpovědnosti osob
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za řídící, výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace jednotlivých aktivit, které vedou k
dosažení navrhovaných opatření uvedených v tomto dokumentu. Jednotlivé aktivity budou realizovány
podle jejich významu v rámci prioritizace aktivit. Jestliže nastane změna v průběhu realizace aktivit, řídící
složka tyto změny projedná a schválí.

Každoročně  bude  také  probíhat  revize  realizovaných  a  plánovaných  aktivit.  Informace  o  průběhu
realizace Programu rozvoje obce budou minimálně jednou ročně zveřejňovány na webových stránkách
obce.

2.  Sledování  plnění  stanovených  cílů,  opatření  a  aktivit  (Monitoring  realizace  Programu
rozvoje obce)

Výkonná a kontrolní složka bude odpovědna za sledování naplňování opatření Programu rozvoje obce.
Každoročně bude vypracován přehled realizovaných aktivit  a plán aktivit  na následující  období,  tzv.
Monitorovací  zpráva  o  průběhu  realizace  Programu  rozvoje  obce.  Dokument  bude  dále  obsahovat
informace o sledovaní hodnotících ukazatelů a zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace.
Zároveň tento dokument bude sloužit pro sestaveni rozpočtu obce na následující rok.

Řídící složka obdrží podklady pro jednání minimálně 7 dní před plánovaným setkáním. Dokument, který
bude projednán řídící složkou, slouží k dalšímu rozhodovaní o úpravě a aktualizaci Programu rozvoje
obce. Poté bude také dokument umístěn na webových stránkách obce Bělkovice-Lašťany.

3. Způsob aktualizace Programu rozvoje obce

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který se bude neustále obměňovat a aktualizovat dle
průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce může být závažná
změna vnějších  podmínek,  naplnění  části  Programu rozvoje  obce  anebo  potřeba  stanovení  nových
opatření.  Podnětem  k  aktualizaci  Programu  rozvoje  obce  by  se  neměla  stát  změna  politické
reprezentace obce. Aktualizace celého Programu rozvoje obce se uskutečni nejpozději v roce
2020.

Dílčí  revize  dokumentu budou probíhat  v  případě potřeby,  minimálně však ke konci  každého
kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Programu rozvoje obce a
rozpočet  obce.  Podkladem pro  dílčí  revize  se  stane Monitorovací  zpráva o  průběhu realizace
aktivit. 

Změny v Programu rozvoje obce se budou provádět přímo v samotném dokumentu. Výsledkem pak
bude dokument s  označením data,  ke kterému se vztahuje (Program rozvoje obce Bělkovice-
Lašťany, aktualizovaná verze k xx.yy.zzzz). Dokument bude v úvodu obsahovat také seznam revizí.
Každá revize pak bude v textu vyznačena a opatřena termínem aktualizace.

Aktualizace Programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce souběžně
se schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný Program rozvoje
obce bude následně zveřejněn na webových stránkách obce Bělkovice-Lašťany.

 

Způsob financování Programu rozvoje obce
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Základním zdrojem pro financování jednotlivých rozvojových aktivit jsou 3 vlastní zdroje obce. Vzhledem
k vytvořeni Programu rozvoje obce se také předpokládá možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů
(kraje, ČR, fondy EU). Řídící složka, která má na starosti mj. také získávání finančních prostředků, bude
usilovat o zapojení  soukromého sektoru či  nevládních neziskových organizací.  Předpokládané zdroje
financování jsou uvedeny v kartách aktivit. V průběhu naplňování Programu rozvoje obce bude docházet
ke  zpřesňování  informací  o  možnostech  finančních  zdrojů  pro  jednotlivé  aktivity;  informace  budou
uvedeny  v  kartách  aktivit  a  bude  je  aktualizovat  Výkonná  a  kontrolní  složka.

Program  rozvoje  obce  je  základním  stavebním  kamenem  pro  tvorbu  finančního  plánu,  rozpočtového
výhledu, ale i rozpočtu obce na následující rok. Výdaje, které jsou spojené s naplňováním opatření, budou
v  rozpočtu  označeny.  Diky  tomu  bude  mít  obec  Bělkovice-Lašťany  přehled,  jaké  prostředky  na
uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.
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Přílohy

Příloha č. 1 - vyhodnocení dotazníků .pdf1.
(www.obcepro.cz/attachments/documents/14791548336723.pdf )
Příloha č. 1 - vyhodnocení dotazníků I..pdf2.
(www.obcepro.cz/attachments/documents/14791548336730.pdf )
Příloha č. 2 - akční plán obce.pdf (www.obcepro.cz/attachments/documents/14791548336734.pdf )3.
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