PROGRAM ROZVOJE OBCE

ZVOLENĚVES

NA OBDOBÍ LET

2023 - 2028

Tento dokument byl schválen dne 14.9.2022 na zasedání zastupitelstva obce č. 8/2022 ,
usnesením č.5.

Úvod
Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat ﬁnanční prostředky z vlastního
rozpočtu a zaměřit se k získávání dotací až po skutečném provedení plánovaných zájmů obce. V
Programu rozvoje obce Zvoleněves jsou zakotveny priority obce na období 2020 až 2028.
Dokument má za úkol stanovit priority a cíle, , které bude obec realizovat v programovacím období.
Dokument by měl sloužit jako pomůcka při plánování aktivit obce a ke zlepšení stavu a situace v
oblastech, které vidí vedení obce i samotní občané jako problematické. Dokument byl zpracován
starostou obce Zvoleněves Zdeňkem Müllerem v průběhu měsíců leden - září 2022 a k
vytvoření byl použit software Ministerstva pro místní rozvoj ČR přístupny na webových stránkách
www.obcepro.cz.
V minulých letech byl plán rozvoje obce vždy konzultován zastupitelstvem obce, avšak nevznikl žádný
ucelený dokument, který by směřoval aktivity obce v ročním či dlouhodobějším horizontu a sumarizoval
dlouhodobé potřeby obce. Obec má z roku 2012 zpracován Strategický plán obce Zvoleněves, který ale
neodpovídá dnešnímu stavu a požadavkům. Z tohoto důvodu se vedení obce rozhodlo využít sotware
MMR a zpracovat nový aktualizovaný rozvojový plán, který bude zahrnovat současné potřeby obce
Zvoleněves.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Zvoleněves leží v území obce s rozšířenou působností Slaný, v údolí Knovízského
potoka. Zvoleněves má v současnosti asi 890 obyvatel.

ZUJ (kód obce): 533122
NUTS5: CZ0203533122
LAU 1 (NUTS 4): CZ0203 - Kladno
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Slaný
Obec s rozšířenou působností: Slaný
IČ: 00235181
Katastrální plocha (ha): 460
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 894
Nadmořská výška (m n.m.): 218 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 14°10' 56'' E , 50°13' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1318
Počet katastrů: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
PSČ: 273 25
Zdroj: ČSÚ

Historie obce.

První zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318. V té době patřila obec pravděpodobně vladyku Zvolenovi,
od něhož se také odvozuje její název. Druhou hypotézou o vzniku názvu obce je teorie o tom, že Václav
IV. dal rybáři Janu Krundlovi za to, že ho vysvobodil z vězení darem jednu ves. Protože si Krundl mohl
zvolit mezi několika obcemi a vybral si tuto, byla nazvána Zvolená ves, později Zvoleněves. Existují
důkazy, že na území obce a v jejím okolí bylo již pravěké osídlení .Důkazů je mnoho.V místech, kde se
říká „na Bechově" byly nalezeny nádoby, střepy a dokonce i hromadný hrob, ve kterém byly uloženy 4
dětské lebky a jedna lebka dospělé osoby. V místech, kde se říká „k Žižicům", byly vykopány dvě kostry
skrčenců a dokonce i kamenné rádlo. V celém okolí bylo nalezeno množství lebek, zlaté a bronzové
náušnice, náramky, jehlice, dýka, šidlo, jantarové korále a několik koster zvířat. Byl zde nalezen i mořský
korál, který, vedle alezeného jantaru, jasně dokazuje, že pravěcí obyvatelé byli v těchto místech ve styku
s mořem.Jako každé panství, i Zvoleněves měla své pány.
Majitelů Zvoleněvsi, o kterých jsou dochované záznamy, je mnoho. Mezi nejznámější patří již zmiňovaný
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vladyka Zvolen, dále jsou to například rytíř Jan z Benšova, Bořita z Martinic, Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu,
rytíř Müllner z Mühlhausenu a v roce 1824 patřila obec samotnému toskánskému velkovévodovi Leopoldu
II. Po smrti Marie Louisy (Napoleonovy vdovy) připadlo zvoleněvské panství císaři Františku Josefovi I.,
který jej dal k celoživotnímu užívání svému předchůdci, císaři Ferdinandu V.
V šestnáctém století zde byl vystavěn zámek, ale během třicetileté války byl i s obcí zcela vypálen. Roku
1675 byl na jeho místě vystavěn nový zámek, který zde ve značně zchátralém stavu stojí dodnes. K
zámku náležel i hospodářský dvůr, z něhož se spravovalo celé panství Zvoleněvské. Zrušením roboty r.
1848 došlo k postupnému útlumu činnosti panství, které bylo roku 1918 zrušeno úplně. Dále byl v obci
již jen statek, který je dnes stejně jako zámek v havarijním stavu. Jelikož se ale jedná o soukromý
majetek, zastupitelstvo obce nemá sebemenší šanci této situaci zabránit či jí jen částečně eliminovat.
Nezbývá, než smutně přihlížet.
Roku 1352 byl nad dnešním zámkem na vrchu u hřbitova vystavěn kostel, který byl zasvěcen biskupu sv.
Martinovi. Po staletí se kostel neměnil, jen za třicetileté války značně utrpěl. Dnešní kostel je po
rekonstrukci fasády a výměně oken. Ke kostelu patřila i fara, která je dnes, stejně jako zámek, v
soukromém vlastnictví, ale na rozdíl od zámku prošla v minulých letech rekonstrukcí.
K rozkvětu Zvoleněvsi přispělo i zřízení cukrovaru roku 1859. Místní kronikář František Kolář o tom napsal
toto: „Léta Páně 1858 za vlády císaře Františka Josefa I. ráčilo Jeho Veličenstvo císař Ferdinand V., majitel
panství zvoleněvského, z nejmilostivějšího ohledu na příznivý vliv výroby cukru řepného na výnosy půdy
a výdělek obyvatelstva naříditi, aby na tomto panství cukrovar vystavěn byl, který by ročně až 200 000
centů řepy zpracovati mohl".
Stavba cukrovaru byla svěřena Bedřichu Wassmundtovi (celkové vedení), Josefu Kudlaczkovi (zednické
práce), Janu Mužikovi (tesařské práce), Františku Štěrbovi (pokrývačské práce), Ignáci Fišerovi
(zámečnické práce) a Bedřichu Höckrovi (truhlářské
práce). V pozdějších letech byl cukrovar stále rozšiřován a modernizován.
V roce 1922 (12. dubna) však došlo k rozsáhlému požáru, kterému podlehl téměř celý podnik. Ihned po
požáru se uvažovalo o stavbě nového cukrovaru, ovšem na jiném místě. Značným úsilím místního
zastupitelstva se však podařilo prosadit stavbu nového cukrovaru na původním místě - ve Zvoleněvsi. Ani
zvoleněveský cukrovar neodolal konkurenci levného cukru ze zahraničí, a tak byl v únoru roku 2001
rozhodnutím Pražské cukerní společnosti zrušen a jeho zařízení zlikvidováno.
Skončil tak poslední funkční cukrovar na západ od Vltavy.
V minulosti se ve Zvoleněvsi dařilo kultuře. V roce 1886 byl založen spolek vojenských veteránů, který se
po dvojím úředním odmítnutí proměnil na podpůrný spolek Havlíček. Sbor dobrovolných hasičů zde byl
založen roku 1889, ač už předtím měli v cukrovaru svůj soukromý hasičský sbor. Spolek Sokol byl založen
roku 1896. Roku 1924 byl v naší obci založen spolek divadelních ochotníků "Rozkvět". Pod hlavičkou TJ
Sokol tento ochotnický spolek funguje dodnes.

2. Obyvatelstvo
Počet obyvatel 876,00
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 156,00
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 249,00
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 252,00
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 32,00
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Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 24,00
Počet obyvatel nad 65 let 163,00
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Zvoleněves od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Zvoleněves v letech 2009 - 2019

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Zvoleněves v roce 2019
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Zdroj: ČSÚ

Věkové poměry v obci Zvoleněves v roce 2019
Počet
obyvatel v
roce 2019

0-14 let (%)

65 a více let
(%)

Index
stáří

Zvoleněves

876,00

17,81%

18,61%

104,49

ORP SLANÝ

40 526,00

16,05%

16,77%

114,35

Okres Kladno

167 028,00

16,88%

19,23%

113,87

Středočeský kraj

1 385 141,00

17,77%

18,47%

103,94

ČR

10 692 609,00 15,99%

19,93%

124,65

Zdroj: ČSÚ

Sociální situace.

Sociální situace je celkem příznivá. Díky dobrému dopravnímu spojení jak do hlavního města, tak i do
blízkého města Slaný, kde je několik významných strojírenských podniků, je v obci takřka nulová
nezaměstnanost. Pokud zde jsou nezaměstnaní, tak se převážně jedná o osoby, které práci nehledají.
Vyloučenou lokalitu v obci neevidujeme.
Pokud jde o sociopatologické jevy, blízkost hlavního města bohužel s sebou nese i negativní vliv dnešní
doby. Tím je užívání psychotropních látek a drog. Bohužel, jedná se o situaci,kterou obec není schopna
vyřešit. Tato záležitost je věcí Policie České republiky. Zde musíme konstatovat, že ani PČR není schopna
situaci zvládnout.

Spolková činnost.

V obci působí několik spolků,klubů či zájmových organizací. Konkrétně fotbalový klub TJ Slavoj
Zvoleněves, který v roce 2019 oslavil 100 let od svého založení. Dále je zde TJ Sokol Zvoleněves,
organizace která pořádá ročně několik akcí pro nejmenší občany obce a dále tradiční pouťovou zábavu.
Další spolky které v obci fungují, Český rybářský svaz, dále Sportovně střelecký klub, který každoročně
pořádá dětský den.Nově nám vznikl spolek Judo Zvolík, který se věnuje dětem a v současnosti má cca 40
dětí. Veškeré uvedené organizace jsou podporovány formou ročních příspěvků z rozpočtu obce. Obec
dále sponzorskými dary podporuje SDH Brandýsek, se kterým má obec i smlouvu na zajištění požární
ochrany.

Akce pořádané v obci.

Bohužel, kulturní činnost v obci byla takřka nulová. V současné době bylo zvoleno nové vedení TJ Sokol a
došlo k zásadní změně. Sokol získal nového nájemce hospody v areálu a došlo k výraznému navýšení
kulturních akcí pro děti i dospělé. Vedení obce se od roku 2019 věnuje zvýšení kulturního vyžití a pořádá
kulturní akce, případně některé spolupořádá s TJ Sokol či TJ Slavoj. Takže dochází k výraznému oživení
kultury a i občanské pospolitosti.Vedení obce samozřejmě hledá další cesty, jak zvýšit kulturní život
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v obci.

Informovanost občanů o dění v obci.

Místní rozhlas , který byl za zenitem své životnosti je v současné době zrušen. Obec vybuduje nový místní
rozhlas. Dále je zde, elektronická úřední deska, vývěsní a informační tabule a obec nově aktivovala své
stránky na FB.
Na webových stránkách obce je zdarma ke stažení mobilní aplikace V obraze. Občané si tuto aplikaci
mohou instalovat do svých mobilních telefonů a automaticky jim jsou k v reálném čase k dispozici
veškeré dokumenty a informace vyvěšené na
elektronickou úřední desku.

3. Hospodářství
Hospodářství - ekonomická situace.

Nejdůležitější zaměstnavatel v regionu obce je ﬁrma ED&F Man ingredients. Tato ﬁrma působí v areálu
bývalého cukrovaru a zabývá se zpracováním cukrů. V současné tato ﬁrma provádí v areálu rozsáhlé
rekonstrukce a zvyšuje svoji výrobní kapacitu. Zaměstnává cca 90 lidí z obce a okolí. Dalším větším
průmyslovým zařízením je ﬁrma Kříž recycling, která se zabývá výkupem a zpracováním kovového
odpadu. V obci dále působí několik drobných podnikatelů, převážně v oboru autoopravárenství. Takřka
80% plochy obce je zemědělská půda na které hospodaří v rámci pachtu několik zemědělských subjektů,
největší z nich je ZOD Žižice. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací dojíždí mimo
region obce.

Počet podnikatelských subjektů celkem 76,00 počet
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství 4,00 počet
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl 11,00 počet
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 63,00 počet
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci 1,00 počet
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci 1,00 počet
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 6,00 počet
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Zvoleněves v roce 2018
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Zdroj: ČSÚ

Struktura zaměstnanosti v obci Zvoleněves podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Zvoleněves

2,68%

34,32%

50,67%

SLANÝ

3,13%

29,17%

54,50%

Středočeský kraj 2,85%

29,82%

55,52%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Zdroj: ČSÚ

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura.

V obci je zbudován vodovodní řad, který zásobuje pitnou vodou celou obec. Obec je členem svazku obcí,
které
založily společnost, která vodovodní řady v obcích provozuje a spravuje. Zároveň tato společnost
buduje vlastní zdroje pitné vody, tak aby obce ve svazku byly co nejméně závislé na monopolních
dodavatelích pitné vody a mohly udržovat cenu vody na rozumné výši.
V obci je dále zbudována splašková kanalizace s ČOV, které je v majetku obce a pro obec ji udržuje a
spravuje najatá ﬁrma.
Součástí infrastruktury obce je i plynové vedení, celá obec je plynoﬁkována.
Plynoﬁkace obce byl krok správným směrem, obec leží v údolí a díky plynoﬁkaci se zde v zimních
měsících zlepšila kvalita ovzduší o 90%.
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Nakládání s odpady. V obci jsou umístěna sběrná místa pro tříděný odpad, dále jsou zde umístěny
kontejnery a popelnice na bioodpad. Obec zajišťuje minimálně 2 x ročně velkoobjemové kontejnery, kam
mohou občané odložit nepotřebné věci. Dále v obci 2 x ročně probíhá svoz nebezpečných odpadů.

Dopravní infrastruktura.

Obcí prochází ze západu na východ silnice III/24019 která ji spojuje se státní silnicí I/16 Slaný - Velvary.
Zde je napojení na dálnici D8, které je vzdálené cca 10 km od obce. Z druhé strany je napojení na dálnici
D7, zde je vzdálenost ke sjezdu cca 5 km. Obě dálnice zajišťují rychlé spojení do hlavního města. Dále
obcí probíhá silnice III/ 10142, která prochází obcí ze severu na jih. Na severní straně se tato komunikace
napojuje na silnici I/16, směrem na jih nabízí více možností napojení na jiné komunikace. Technický stav
komunikací ve správě KSÚS je tristní. Region obce je uvedenou organizací desítky let zanedbáván. Místní
komunikace v majetku obce, o délce 7800 metrů, jsou v současné době postupně opravovány. Běžnou
zimní údržbu místních komunikací a chodníků zajišťuje svými prostředky obec. Pro případ většího
množství sněhu, zajišťuje pluhování silnic smluvní partner.

Dopravní obslužnost.

Dopravní obslužnost obce je velmi dobrá, je zajištěna systémem ROPID. Autobusové spojení je zde jak na
Slaný, tak Kladno a Velvary, autobusy zde jezdí v cca hodinových intervalech. Dále je zde i železniční trať
Louny-Slaný-Kralupy nad Vltavou. Železnici využívá značná část občanů, kteří za prací dojíždějí do
Slaného a nebo do Prahy. Četnost vlakových spojů oběma směry je cca 1 x za hodinu.

5. Vybavenost obce
Zdravotnictví
1. v obci je ordinace obvodního lékaře pro dospělé. Původně zde byla i zubní ordinace a ordinace
pediatra, bohužel v současné době se nedaří tyto služby do obce zajistit.
2. Dostupnost zdravotnických zařízení. Nejbližší nemocnice je v cca 9 km vzdáleném městě Slaný, kde
je i poliklinika. Větší zdravotnické zařízení je nemocnice v Kladně, vzdálená cca 16 km.
Kultura a péče o památky
1. V obci není velká možnost kulturního vyžití. V současné době dochází k oživení, TJ Sokol Zvoleněves
upravila areál a pořádá zde ve spolupráci s obcí různé kulturní a dětské akce. Obec pořádá
pravidelně jedenkrát ročně hudební a kulturní odpoledne, dále se pořádá ve spolupráci s TJ Slavoj
Zvoleněves a za účasti známých osobností fotbalový memoriál bývalého starosty a fotbalového
činovníka.
2. V obci je v areálu Sokola otevřena restaurace
3. Kromě výše uvedených akcí se pořádá každý srpen tradiční pouť, která začíná získávat na známosti
v širokém okolí.
4. Kulturní památky. V obci je zámeček, bohužel v dezolátním stavu. Dále je zde kostel sv.Martina,
který ale není volně přístupný veřejnosti.
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Sport a tělovýchova
1. Podmínky pro sportovní a volnočasové vyžití nejsou v obci nejlepší. TJ Slavoj se věnuje výchově
fotbalových žáčků a dorostu. Jsou zde tenisové kurty a posilovna v areálu TJ Sokol. Dále zde působí
Judo Zvolík, které sdružuje děti školního věku se zájmem o tento sport.
2. V záměru obce je vybudovat víceúčelové sportovní hřiště, včetně inline okruhu a dalšího vybavení
3. Pro neorganizované setkávání dětí jsou zde dětská hřiště a dále lze využít volného přístupu do
venkovního areálu TJ Sokol.kde je hřiště na nohejbal, koš na basketbal a trampolína.
4. V místě působí fotbalový klub TJ Slavoj, dále TJ Sokol , Sportovně střelecký klub.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Půdní fond je převážně zemědělského charakteru.
Orná půda zaujímá 73,79% plochy, lesy tvoří 1,49% plochy.

Struktura využití půdy v obci Zvoleněves v roce 2019

Zdroj: ČSÚ

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad sídlí v budově č.p. 274 v centru obce. Obec je obcí I typu a spadá pod ORP Slaný.
Zastupitelstvo obce má 9 členů , obec má kontrolní a ﬁnanční výbor. Zastupitelé se shází každý měsíc na
veřejném zasedání zastupitelstva, dále se problémy obce řeší na individuálních setkáních,poradách. Obec
má zpracován Územní plán obce, dále pasport místních komunikací a další dokumenty nutné pro
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bezpečný chod obce - povodňový plán atd. Obec je členem dobrovolného svazku obcí DSO Terra
prosperita a MAS Přemyslovské střední Čechy.
Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy.
Hospodaření a majetek obce
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Zvoleněves v letech 2009 - 2019 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Daňové
příjmy

6 056

6 037

6 046

6 407

9 170

9 941

10 009 11 013 12 289 14 214 16 173

Nedaňové
příjmy

2 518

432

654

626

782

696

569

528

482

494

1 180

Kapitálové
příjmy

354

420

183

76

372

8

322

1 781

962

2

0

1 567

3 356

4 164

1 127

3 552

716

736

536

395

2 346

0

140

1 832

2 981

51

0

0

0

Neinvestiční
přijaté
3 766
dotace
Investiční
přijaté
dotace

16 648 785

346

Příjmy

29 342 9 241

10 585 11 274

11 592 16 029 14 596 14 110 14 269 15 106 19 699

Běžné
výdaje

7 591

7 006

12 411

6 726

6 343

6 869

6 974

9 325

9 518

14 050

Kapitálové
výdaje

22 910 7 272

832

163

416

2 788

3 991

1 168

3 122

5 917

535

Výdaje
celkem

30 501 13 445 7 838

12 574

7 142

9 131

10 860 8 142

12 447 15 435 14 585

-1 300

4 449

6 898

3 736

1 822

Podíl
kapitálových 75,11% 54,09% 10,61% 1,29%
výdajů

5,83%

30,53% 36,75% 14,34% 25,08% 38,34% 3,67%

Saldo příjmů
-1 159
a výdajů

Podíl
běžných
výdajů na
celkových
příjmech

6 173

-4 204

2 747

5 968

-330

5 114

25,87% 66,80% 66,19% 110,09% 58,02% 39,57% 47,06% 49,43% 65,35% 63,01% 71,32%

Zdroj: ČSÚ
Přijaté dotace v roce 2019 byly ve výši 2 346,25 tis. Kč
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2019
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Zdroj: ČSÚ
Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Zvoleněves v letech 2009 - 2019 (v tis. Kč)
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Zdroj: ČSÚ

Bezpečnost

Obec nemá obecní policii. Případné problémy či porušení zákonů je řešeno s příslušným oddělením PČR.
Kriminalita v obci je takřka nulová, největším problémem je přítomnost drog a jejich uživatelů.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza
Silné stránky
Klady hospodaření
Obecní rozpočet je vyrovnaný a i přes snahu vedení obce realizovat mnoho investičních akcí, se
daří ﬁnanční úspory obce udržovat.

Slabé stránky
Nedostatky infrastruktury
V obci chybí lékaři a je nedostatek míst pro sportovní vyžití.
Věk obyvatelstva
Více jak polovina obyvatel obce je starší 60 let.
Ceny energií a ceny likvidace odpadů
Ekonomiku obce v současné zatěžují vysoké ceny energií a dále likvidace odpadů.
Bleskové povodně
S ohledem na reliéf okolního terénu, obec leží v údolí a způsob hospodaření na polích, je zde riziko
vzniku bleskových povodní a splavení zeminy z polí do obce.
Knovízský potok
Povodí Vltavy, do jehož působnosti potok spadá, neprovádí dlouhodobě údržbu toku. Stav v těsném
sousedství koryta potoku je tristní a v případě nenadálých přívalových dešťů je zde riziko zatarasení
toku, vzdutí hladiny a následného zatopení částí obce.

Příležitosti
Hrozby
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize do roku 2030.
Územně a společensky soudržná obec se zajištěnými službami občanské vybavenosti.
Předpokladem pro splnění těchto oprávněných nároků je:
infrastrukturně zajištěné bydlení
zajištění dostupnosti základního a předškolního vzdělání
vytváření podmínek pro dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro všechny
věkové kategorie v obci
zlepšení vzhledu obce
opravy místních komunikací, chodníků
opravy budov v majetku obce
energetická náročnost budov v majetku obce,využití FVE
zvýšit možnosti sportovního vyžití v obci

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Podškolská ulice”
Celková rekonstrukce ulice, včetně nové srážkové kanalizace
Opatření: „Zpracování PD a realizace kompletní rekonstrukce”
Po dokončení digitalizace katastru obce, dokončit rozpracovanou PD a realizovat
rekonstrukci

„Celková rekonstrukce komunikace”
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Od - do

2024 - 2028

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

12000

Externí
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Cíl: „Volnočasové aktivity”
Zbudování víceúčelového hřiště, in-line dráhy a dětského dopravního hřiště
Opatření: „Zbudování víceúčelového hřiště”

„Sportovní vyžití”

Od - do

2023 - 2028

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

8000

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

2000

Externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

600

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „Obecní rozhlas”
Informovanost občanů, nový rozhlas včetně zapojení do IZS
Opatření: „Rekonstrukce místního rozhlasu, bezdrátový rozhlas s
napojením na IZS”

„Bezdrátový rozhlas”

Od - do

2023 - 2024

Cíl: „Modernizace veřejného osvětlení”
Výměna zastaralých zdrojů světla za LED
Opatření: „Výměna starých světelných zdrojů za LED”

„Veřejné osvětlení”

Od - do

2023 - 2025

Cíl: „Základní škola”
Navýšení kapacity
Opatření: „Příprava rozšíření kapacity ZŠ”
Zpracování studie, PD na rozšíření kapacity ZŠ

„Zpracování studie a PD na rozšíření kapacity ZŠ”

Od - do

2023 - 2028

obec

Externí

Cíl: „Vybavení odborných učeben v ZŠ”
Zlepšit a modernizovat vybavení ZŠ
Opatření: „Zlepšení vybavenosti školy”
Nákup potřebného vybavení odborných učeben

„Odborné učebny”

Od - do

2023 - 2024

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

2000

Externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

10000

Externí

Cíl: „Rekonstrukce místní komunikace MK 014C pod školkou”
Celková rekonstrukce komunikace
Opatření: „Rekonstrukce Mk 014C”
Kompletní rekonstrukce

„Celková rekonstrukce komunikace”

Od - do

2025 - 2028

Cíl: „Rekonstrukce komunikací MK 015c, 016c, 017c, 018c”
Kompletní rekonstrukce komunikací a chodníků v místní části Ovčín.

PROGRAM ROZVOJE OBCE ZVOLENĚVES

15 / 20

Opatření: „Kompletní rekonstrukce komunikací a chodníků”

„Rekonstrukce komunikací a chodníků v části Ovčín”

Od - do

2025 - 2028

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

obec

Zdroj
ﬁnancování

Externí

Cíl: „Oprava historických schodů”
Oprava schodů k areálu cukrovaru
Opatření: „Oprava se zachováním původního vzhledu”

„Oprava schodů”

Od - do

2024 - 2027

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Vlastní +
externí

obec

Cíl: „Hřbitov”
Oprava přístupové cesty, vrat a komůrky
Opatření: „Zlepšení stavu”
oprava cesty, vrat a komůrky

„Oprava hřbitova”

Od - do

2024 - 2027

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Vlastní +
externí

obec

Cíl: „Komunikace 007Uk”
Rekonstrukce komunikace za cukrovarem
Opatření: „Kompletní rekonstrukce komunikace”
Zajištění ﬁnancování a realizace kompletní rekonstrukce

„Celková rekonstrukce komunikace”
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Od - do

2023 - 2026

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

7500

Externí
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Cíl: „Mateřská školka”
Zvýšení kapacity MŠ přístavbou pavilonu
Opatření: „Přístavba pavilonu pro cca 28 dětí”
Na základě zpracované studie vyřešit způsob stavby pavilonu. Realizovat v návaznosti
na získání dotace.

„Stavba pavilonu pro cca 28 dětí”
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Od - do

2023 - 2028

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

obec

15000

Externí
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Zásobník aktivit
„Oprava”
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2025 - 2028

obec

0

Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Pracovat s tímto dokumentem bude především starosta obce. Priority či změny priorit se budou odvíjet o
možností získání dotací na jednotlivé akce.
1.
2.
3.
4.

Odpovědnost za realizaci ponese celé vedení obce
Plnění cílů a aktivit bude probíhat průběžně během platnosti tohoto programu
Hodnocení naplňování programu bude hodnoceno jedenkrát ročně na zastupitelstvu obce
Program se bude aktualizovat dle aktuálních potřeb obce a ekonomické situace ve státu.
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Seznam použitých zkratek
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