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Preambule
Strategický plán rozvoje obce Zlatá je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který
představuje plán rozvoje obce od roku 2021 do roku 2030.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Zlatá v souladu se
zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové
aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Zlatá.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování
těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Dokument obsahuje i statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky)
mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Zlatá žijí, nás zajímají.
Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na
jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části
dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle
tohoto plánu.
Luboš Přibyl, starosta
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METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v
souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Zlatá (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s
těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Návrh Dohody o partnerství a programových dokumentů OP 2021-2027



Národní strategický plán Leader 2014+



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

2. regionální úroveň


Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s
výhledem do 2030



Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018 – 2023



Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii regionálního rozvoje
Středočeského kraje 2020 – 2030



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji

3. místní úroveň


MAS Region Pošembeří o.p.s.



Sdružení místních samospráv ČR

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané
oblasti rozvoje.
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je samostatně z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy vycházejí z
následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;

-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

z údajů analýzy města Úvaly;

-

z údajů analýzy města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav;

-

z údajů analýzy Středočeského kraje;

-

z údajů MAS Regionu Pošembeří o.p.s., Sdružení místních samospráv ČR

-

z údajů obce Zlatá.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by
měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech,
a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území
identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v
podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na
oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Zlatá může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě rozvojové
tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky použitelné
na rozvoj dokáží generovat,
-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než
vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Úvaly, město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
b) obce na území MAS Regionu Pošembeří o.p.s., Svazku obcí Povýmolí, Sdružení
místních samospráv ČR
c) Středočeský kraj.
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Je nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst
a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů,
neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území
místní akční skupiny, případně i z okolí.

1.2 Vymezené území
1.2.1 Územní a administrativní členění
Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský kraj
mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území ČR a je cca
1,9krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní
město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě Karlovarského a moravských krajů.

Mapa 1 - Administrativní členění Středočeského kraje
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Okres Praha – východ
je okres ve Středočeském kraji. Sídlem jeho dřívějšího okresního úřadu byla Praha, která ovšem
nikdy nebyla jeho součástí. Okres se skládá ze dvou správních obvodů obcí s rozšířenou
působností: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Říčany.

Mapa 2 - Administrativní členění SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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Zlatá
obec

Status:

CZ0209 513644

LAU 2 (obec):
Kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZ052)

Okres (LAU 1):

Praha - východ (CZ0201)

Obec s rozšířenou působností:

Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav

Pověřená obec:

Úvaly

Katastrální území:

Zlatá

Katastrální výměra:

1,12 km²

Počet obyvatel:

364 (31. 12. 2020)
50°2′25″ s. š., 14°42′36″ v. d.

Zeměpisné souřadnice:
Nadmořská výška:

307 m n. m.

PSČ:

250 83

Části obce:

1

Základní sídelní jednotky

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Zlatá 7
250 83 Zlatá
Luboš Přibyl

Starosta:

www.obeczlata.cz

Oficiální web obce:
Tabulka 1 - Základní údaje o obci Zlatá
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Obec Zlatá současnost a historie obce

Mapa 3 - Území obce Zlatá
Obec Zlatá se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Žije zde 364 (k 31. 12. 2020)
obyvatel. Ve vzdálenosti 6 km jihozápadně leží město Říčany, 11 km východně město Český
Brod, 14 km severně město Čelákovice a 17 km severně město Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav. Ve vesnici byl 20. prosince 1930 založen Sbor dobrovolných hasičů jako 38. sbor
Podlipanské hasičské župy. V současné době má 32 členů a tvoří jedinou aktivní organizaci v
místě.
Historie obce
Přestože vesnice nikdy neměla kostel, školu ani významnější historické památky, může se
pyšnit jakožto místo zrodu jednoho z významných erbovních rodů, pánů ze Zlaté. Nejstarší
dochovaná listina hovoří o Zlaté již za vlády císaře a krále Karla IV. roku 1357. Tehdy ves
drželi Rostové, třetí nejbohatší měšťanský rod z Prahy. Následně docházelo k častému střídání
majitelů, nejdéle ji vlastnili knížata z Lichtensteinu.
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1.2.2 Partnerství a spolupráce
Obec Zlatá náleží do území, ve kterém působí MAS Regionu Pošembeří o.p.s., Sdružení
místních samospráv ČR
MAS Regionu Pošembeří o.p.s.
Obec Zlatá leží na území působnosti MAS Regionu Pošembeří, o.p.s. Cílem MAS je přispět k
zachování venkovského rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako rozhodujícího prostředku pro
rozvoj turistického ruchu a kvalitního života. MAS hledá nové možnosti šetrného
ekonomického a turistického využití krajiny, podporuje ochranu životního prostředí a
multifunkční zemědělství ve všech jeho formách. Místní akční skupinu (MAS) zřídila obecně
prospěšná společnost jako svůj organizační útvar pro naplňování cílů/ Strategického plánu
LEADER. Zřizovacím orgánem je Plénum MAS. Výkonnými orgány MAS jsou Programový
výbor MAS, Výběrová komise MAS a Monitorovací a kontrolní výbor MAS. MAS Regionu
Pošembeří, o.p.s. má 71 členů.
Hlavní cíle MAS Pošembeří, o.p.s.:


Rozvoj venkova v dotčeném území



Rozvoj cestovního ruchu v dotčeném území



Rozvoj vzdělání, kulturního a společenského života v dotčeném území



Rozvoj ekonomického prostředí, inovací a konkurenceschopnosti v dotčeném území



Ochrana přírody a krajiny v dotčeném území



Podpora vzájemné informovanosti a koordinace aktivit dané lokality

Sdružení místních samospráv
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv
lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v
ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších
legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů
venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Základní cíle sdružení jsou:


hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a
pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,

12

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz



Strategický rozvojový plán
Zlatá 2021-2030

poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají
samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

1.3 Geografická a demografická charakteristika
1.3.1 Geografické a přírodní podmínky
Z hlediska geomorfologického členění se území obce nalézá v Pražské plošině a
Českobrodském bioregionu.
Současný stav krajiny a ochrana přírody
Bioregion patří ke starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. V bioregionu
bylo dosud vyhlášeno 37 MZCHÚ, které se nachází zejména na území Prahy a v jejím okolí.

1.3.2 Demografická charakteristika
K 31. 12. 2020 byl počet obyvatel obce Zlatá 364 z toho 168 mužů (46,15 %) a 196 žen
(53,85 %). Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách:
Počet obyvatel celkem

2016

2017

2018

2019

2020

309

315

338

369

364

v tom

muži

151

149

159

171

168

podle pohlaví

ženy

158

166

179

198

196

v tom

0-14

73

74

80

92

89

ve věku (let)

15-64

213

215

229

245

240

65 a více

23

26

29

32

35

34,3

35,0

35,2

34,7

35,1

Průměrný věk

Tabulka 2 - Přehled počtu obyvatel v obci Zlatá (vždy k 31.12.)
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Tabulka č. 3 ukazuje vývoj a původ přírůstku obyvatel v obci Zlatá v letech 2016 - 2020.
Z údajů v tabulce je viditelný postupný nárůst počtu obyvatel v obci v roce a to především
z důvodu stěhování obyvatelstva.
2016

2017

2018

2019

2020

Živě narození

3

9

5

8

7

Zemřelí

1

1

-

1

3

Přistěhovalí

18

21

25

30

11

Vystěhovalí

8

23

7

6

20

Přírůstek

přirozený

2

8

5

7

4

(úbytek)

stěhováním

10

-2

18

24

-9

celkový

12

6

23

31

-5

Tabulka 3 - Přehled přírůstku a úbytku obyvatelstva v obci Zlatá (vždy k 31.12.)
Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné databáze
Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000.

Vývoj počtu obyvatel v obci Zlatá 2000 - 2019
(vždy k 31. 12.)
400

350
300
250
200
150
100
50
0

Počet obyvatel

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Zlatá 2000 - 2019
Jak je z grafu č. 1 patrné, nejvyšší počet obyvatel byl v obci v roce 2019 a to 369 obyvatel,
nejnižší pak v roce 2000 – 71 obyvatel. Během sledovaného období měl vývoj počtu obyvatel
vzestupnou tendenci. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu obyvatel došlo v roce 2010 zejména
přistěhováním nových obyvatel do obce. Celkově má počet obyvatel v obci Zlatá vzestupnou
tendenci.
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1.4 Ekonomický potenciál
1.4.1 Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Zlatá převládají podniky či činnosti spadající do oblasti G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel (cca 22,13 % ze všech podnikatelských subjektů). Na
druhém místě jsou pak podniky spadající do oblasti B-E Průmysl celkem a M Profesní, vědecké
a technické činnosti (obě shodně 12,30 % ze všech podnikatelských subjektů) a následují
činnosti spadající do oblasti S Ostatní činnosti (9,02 % ze všech podnikatelských subjektů).
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou aktivitou

122

81

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

1

.

B-E Průmysl celkem

15

10

F Stavebnictví

9

6

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a

27

19

H Doprava a skladování

7

5

I Ubytování, stravování a pohostinství

4

.

J Informační a komunikační činnosti

9

8

K Peněžnictví a pojišťovnictví

.

.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

6

4

M Profesní, vědecké a technické činnosti

15

13

N Administrativní a podpůrné činnosti

3

3

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální

2

1

P Vzdělávání

2

1

Q Zdravotní a sociální péče

.

.

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

2

S Ostatní činnosti

11

4

.

.

Celkem

údržba motorových vozidel

zabezpečení

X nezařazeno

Tabulka 4 - Podnikatelské subjekty na území obce Zlatá (31.12.2020)
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Vybrané podnikatelské subjekty:


ACV Swiss s.r.o.



AUTODÍLY N+Š s.r.o.



FORTECO EUROPE s.r.o.



Iguazú s.r.o.



JUVITEL s.r.o.



LPCyber s.r.o.



Pharma JR s.r.o.



VDTRANS s.r.o.



Timberbox s.r.o.

Podle ČSÚ bylo v obci Zlatá do 31. 12. 2020 evidováno 81 aktivních podnikatelských subjektů.
Typově se v obci Zlatá nachází nejvíce Fyzických osob (62), zejména pak Fyzické osoby
podnikající dle živnostenského zákona (60). Detailní rozdělení podle skupin je znázorněno
v tabulce č. 5.
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou
aktivitou

Celkem

122

81

Fyzické osoby

95

62

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

92

60

1

1

.

.

Právnické osoby

27

19

Obchodní společnosti

21

17

akciové společnosti

.

.

Družstva

.

.

Fyzické

osoby

podnikající

dle

jiného

než

živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé

Tabulka 5 - Podnikatelské subjekty na území obce Zlatá dle právní formy
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1.4.2. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované
nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
Analýza dat z let 2014-2020 ukazuje, vývoj nezaměstnanosti v obci Zlatá.

Období

Obyvatelstvo

Uchazeči o

Podíl

Volná

Podíl

15-64

zaměstnání

nezaměstnaných

místa

nezaměstnanosti
v ČR v %

osob v %

2020

245

2

0,8

0

3,8

2019

229

1

0,0

1

2,9

2018

215

4

1,4

0

3,1

2017

213

1

0,5

0

3,8

2016

208

3

1,4

0

5,2

2015

197

6

3,0

1

6,2

2014

184

4

1,6

0

7,5

Tabulka 6 - Vývoj nezaměstnanosti v obci Zlatá v letech 2014 – 2020 (vždy k 31.12.)
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1.5 Zemědělství
Dle ČSÚ má obec Zlatá katastrální výměru 112,28 ha, z celkové výměry obce tvoří: 91,27 %
zemědělská půda (z toho je 73,39 % orná půda); 8,73 % nezemědělská půda (z toho
je 5,71 % vodní plocha, 45,20 % zastavěná plocha a nádvoří a 49,08 % ostatní plocha).
S drobným zkreslením je nutné počítat u nedokončených projektů výstavby, jejichž pozemky
dosud nejsou správně zapsány.
Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2019

31. 12. 2020

Celková výměra

112,28

112,28

Zemědělská půda

101,96

102,48

Orná půda

89,08

75,21

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

5,27

19,43

Ovocný sad

1,03

0,73

Trvalý travní porost

6,59

7,11

Nezemědělská půda

10,32

9,80

-

-

Vodní plocha

0,56

0,56

Zastavěná plocha a nádvoří

4,41

4,43

Ostatní plocha

5,35

4,81

Lesní pozemek

Tabulka 7 - Druhy pozemků na území obce Zlatá
Obec Zlatá patří se svou rozlohou 112,28 ha k malým obcím, přibližně 91% území obce tvoří
zemědělská plocha. Zemědělskou půdu, která se na území obce Zlatá nalézá, převážně
obhospodařuje RAVA zemědělský podnik spol. s r.o., která byla založena v roce 1994, sídlo
má v obci Křenice a hlavním oborem její činnosti je pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin
a olejnatých semen.
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1.6 Dopravní a technická infrastruktura
1.6.1 Dopravní infrastruktura
Silniční doprava

Mapa 4 - Dopravní mapa obce Zlatá
Obcí prochází silnice II/101 v úseku Jesenice - Říčany - Zlatá - Úvaly - Brandýs nad Labem.
Dle územního plánu obce Zlatá je plánováno přeložení silnice II/101 mimo zastavěné území
obce, přeložka má od roku 2021 vydané platné územní rozhodnutí.
Autobusová doprava
Na území obce Zlatá a se nachází 1 obousměrná autobusová zastávka. Autobusová doprava je
zajištěna linkou 329 (Praha, Sídliště Skalka - Škvorec, Náměstí). Dopravu provozuje Pražská
integrovaná doprava.
Železniční doprava
Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí jsou Úvaly ve
vzdálenosti 4 km ležící na trati 011 mezi Prahou a Českým Brodem.
Pěší a cyklistická doprava
Územím obce neprocházejí cyklistické ani turistické trasy.
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Nejbližší cyklotrasou je trasa č. 8207, která spojuje Březí, Sluštice a Dobročovice s Újezdem
nad Lesy v Klánovickém lese. Délka trasy je 10,3 km (obec Sluštice je vzdálena cca 2 km od
obce Zlatá).
Nejbližší turisticky značená trasa je červeně značená trasa, která prochází sousedními obcemi
Třebohostice a Škvorec.

1.6.2 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Podzemní voda je odebírána z kopané studny ST 1 a z trubní studny HV 1 a HV 2 ve vlastnictví
obce. Obec vlastní úpravnu vody, která v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
V obci jsou dva provozně související vodovody v původní staré zástavbě obce Zlatá ve
vlastnictví obce a v nově vybudované obytné zástavbě ve vlastnictví soukromé firmy v exekuci.
Tento vodovod provozuje jako veřejnou službu obec Zlatá. Do této nově vybudované
vodovodní sítě je vyrobená pitná voda předávána v předávací šachtě vybavené vodoměrem.

Kanalizace a čistění odpadních vod
Obec řeší v nové zástavbě likvidaci odpadních vod veřejnou kanalizací zakončenou na stávající
čistírně odpadních vod. Ve staré zástavbě je zachycována v bezodtokových jímkách.
Dešťové vody jsou likvidovány vsakováním v zelených pásech a plochách v místě jejich
vzniku. Pokud poměry v podloží neumožní vsakování, je srážková voda odváděna dešťovou
kanalizací, příp. otevřenými odvodňovacími příkopy.
Plynofikace
Obec je v nové zástavbě plynofikována STL plynovodním rozvodem.

Zásobování elektrickou energií
Elektrická energie je do obce přiváděna prostřednictvím venkovního vedení.

Nakládání s odpady
Systém likvidace odpadu je v obci upraven Obecně závaznou vyhláškou č.5/2017, o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem na území obce Zlatá.
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Komunální odpad je odvážen v pravidelných intervalech odbornou firmou. Odvoz tříděného
odpadu v kontejnerech, které jsou soustředěny na třech stanovištích v obci („nová Zlatá“,
autoservis a náves ve „staré“ Zlaté) realizují pracovníci firmy A.S.A spol. s r.o., provozovna
Říčany, v pravidelných, předem stanovených termínech.
Pro občany s trvalým pobytem v obci Zlatá je zajištěna možnost využívání služeb sběrného
dvora v Úvalech. Zároveň zůstává zachována možnost placené likvidace bioodpadu v podobě
svozu vlastních biopopelnic.
Svoz nebezpečného odpadu je realizován minimálně 2x ročně.

1.7 Služby pro obyvatele obce
1.7.1 Školství, zdravotnictví a sociální péče
Školství
Obec Zlatá v současnosti není zřizovatelem základní ani mateřské školy.
Nejbližší mateřské školy se nacházejí například v obci Sluštice, Škvorec, Květnice, Doubek či
Úvaly. Nejbližší základní školy potom v obcích Třebohostice, Škvorec či Úvaly. Obec Zlatá se
nachází v těsné blízkosti hl. města Prahy, kde jsou dostupné všechny druhy a stupně školských
zařízení, ale i uměleckých škol, volnočasových a sportovních zařízení. Dostupnost školských
zařízení je značně ztížena vysokým nárůstem počtu obyvatel v celém Středočeském kraji a
přesahem poptávky umístění dětí.
Zdravotnictví a sociální péče
Přímo na území obce se nenachází žádný poskytovatel zdravotních či sociálních služeb.
Nejbližší lékaři se nacházejí v okolních obcích Škvorec a Úvaly.
Při hodnocení dostupnosti sociálních služeb a zdravotní péče však nesmíme zapomínat na fakt,
že obec Zlatá je v těsné blízkosti hl. města Prahy, kde je veškerá zdravotní péče od praktických
a dětských lékařů, přes odborné ordinace až po nemocniční péči velmi dobře dostupná a totéž
platí i pro oblast zahrnující sociální služby a poradenství. Řada poskytovatelů sociálních služeb
nabízí také terénní služby (např. osobní asistence, poradenská činnost).
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Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto
pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také
lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním
z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Instituce občanské vybavenosti

Výskyt v obci

Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

SDH

Ano

Knihovna

Ne

Obchod

Ne

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ne

Tabulka 8 – Instituce občanské vybavenosti v obci Zlatá
Obec Zlatá patří se svou rozlohou a počtem obyvatel (k 31. 12. 2020 to bylo 364) k menším
obcím. Z pohledu občanské vybavenosti nesmí být opomíjeno, že obec leží v těsné blízkosti hl.
města Prahy, kde jsou snadno dostupné veškeré služby, sociální služby a zdravotnictví, které
chybějí přímo v obci.

Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Zlatá poskytuje svým občanům informace několika způsoby:


pomocí webových stránek obce www.obeczlata.cz;



úřední deskou;



prostřednictvím sociálních sítí (facebook);



prostřednictvím místního tisku – „Zlatský občasník“.
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1.8 Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím,

přispívat ke zvýšení

vzdělanosti,

nabízet

širokou škálu

volnočasových

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.
Spolky a organizace na území obce Zlatá:


SDH Zlatá - byl 20. prosince 1930 založen Sbor dobrovolných hasičů jako 38. sbor
Podlipanské hasičské župy. V současnosti se mimo preventivní činnosti věnuje také
účasti na soutěžích. Vypomáhá s organizací a zabezpečením společenských akcí.



Občanské sdružení Za zdravou Zlatou – sdružení bylo registrováno roku 2010 a jeho
hlavním cílem je podpora a rozvoj obce Zlatá, ochrana životního prostředí a veřejného
zdraví.



Za lepší Zlatou, občanské sdružení – sdružení bylo zaregistrováno v roce 2006 a jeho
cílem je chránit životní prostředí, krajinný ráz a usilovat o trvale udržitelný rozvoj, o
vytvoření příjemného místa pro život všech obyvatel Zlaté s přiměřeným rozvojem
infrastruktury dle potřeb a možností obyvatel a čilým společenským ruchem.

V obci se koná mnoho kulturních, sportovních i společenských akcí, jako například pěší výlety,
Setkání generací, Bramborákiáda, rozsvěcení Vánočního stromku, Drakiáda, oslavy dne dětí,
pálení Čarodějnic atp.
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1.9 Cestovní ruch
Obec Zlatá náleží do turistického regionu 2 – Okolí Prahy a turistické oblasti 03 - Střední Čechy
- jihovýchod.
Okolí Prahy má významný potenciál cestovního ruchu, vycházející z přírodních a kulturně
historických předpokladů, zejména v jižní a jihozápadní části a v nejsevernějších oblastech.
Cestovní ruch ovlivňuje blízkost Prahy jako hlavního turistického cíle v České republice.

1.9.1 Turistické cíle a památky v obci a v okolí obce
Na území obce Zlatá se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, které by byly uvedené
v Seznamu kulturních památek ČR. Obec je bohatá na archeologické nálezy a proto je možno
celé jeho území kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují doložené
i přepokládané archeologické lokality.
Jako památky místního významu, které se nenalézají v žádném oficiálním seznamu, může být
uveden barokní kříž z roku 1825, který stojí nedaleko centra obce a zachovalá historická
vesnická zástavba (statky, chalupy).

1.10 Životní prostředí v obci
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Koncepce územního systému ekologické stability vychází z širších souvislostí a vazeb
uspořádání krajiny, do nichž je ÚSES vkomponován.
V řešeném území se neuplatňují žádné NR-R prvky ÚSES. Západně od řešeného území v k.ú.
Sluštice prochází NRBK K66 (mimo řešené území). Nadregionální biokoridory mají vymezeno
ochranné pásmo NRBK, které může sahat až 2 km od osy NRBK, dle ZÚR SK se nachází celé
k.ú. Zlatá v o.p. NRBK. V ochranném pásmu jsou chráněna veškerá stávající společenstva
shodná se společenstvy NRBK.
Dle Územního plánu obce Zlatá jsou v území obce vymezeny tyto lokální prvky ÚSES:
Lokální biocentrum:
LBC 9 – na severním okraji řešeného území
Lokální biokoridory:
LBK 35 – lokální biokoridor kopírující koryto Dobročovického potoka
LBK 36
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Ochrana přírody a krajiny
Do území nezasahují žádná velkoplošná chráněná území přírody (CHKO, přírodní parky) ani
prvky systému Natura 2000.
V území se nenacházejí maloplošná chráněná území ani památné stromy.
V sousední obci Třebohostice (cca 1,5 km) se nachází Přírodní památka Lom na Plachtě.
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2. STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
Obec Zlatá provedla dotazníkový průzkum mezi obyvateli. Cílem šetření bylo získat zpětnou
vazbu občanů na 10 tematických otázek, které pomohou stanovit plán rozvoje obce v budoucích
letech. Statistické šetření je jen jedním z podkladů ke tvorbě plánu. Dalším podkladem je
například detailní průzkum k výstavbě rozvodů sítí plynovodu, vodovodu a kanalizace
promítnutý do stavební dokumentace. Při hodnocení je třeba vnímat zejména počet
odevzdaných dotazníků.
Celkem bylo vyhodnoceno 38 dotazníků

2.1.

Výsledky průzkumu
Používáte autobus linky 329?

29%

32%

21%

18%

nepoužívám

používám k cestě do práce

používají děti k cestě do školy

používá celá rodina (práce + škola)

Graf č. 2 - Využití autobusové linky 329
První dvojice otázek v dotazníkovém průzkumu se týká způsobu využití autobusových linek
329 a 423. Z výsledku je patrné že linka 329 vykazuje relativně rovnoměrné rozložení všech
typů využití. Nejvíce respondentů uvedlo, že linku nepoužívá vůbec (32%), následováno
skupinou, kde linku využívá celá rodina (29%). U linky 423 je dominantní skupina, která linku
nepoužívá (51%) následováno skupinou lidí, kteří ji používají jako prostředek pro dojíždění do
práce (24%). Zbytek respondentů je relativně rovnoměrně rozdělen mezi skupiny „používají
děti do školy“ (11%) a „používá celá rodina“(14%).
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Používáte autobus linky 423?
14%

11%
51%

24%

nepoužívám

používám k cestě do práce

používají děti k cestě do školy

používá celá rodina (práce + škola)

Graf č. 3 - Využití autobusové linky 423

Kdyby obec na jaře pořádala autobusový zájezd a
hradila část nákladů?
13%
8%

79%

rád se zúčastním pěšího výletu

rád bych si vzal sebou kolo

nemám zájem, nepojedu

Graf č. 4 - Zájem o organizovaný výlet
Z grafu č. 4 je patrné že většina (79%) respondentů nemá zájem o organizovaný, částečně
hrazený zájezd, 13% se rádo zúčastní pěšího výletu a 8% by si rádo vzalo s sebou kolo.
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Většina respondentů (70%) preferuje fitness stezku dotovanou Středočeským krajem jako
formu dobudování volnočasové zóny podél cesty k lesu. Zbylých 30% by rádo pomohlo
s úpravami prostoru za účelem zvýšení atraktivity pro děti.

Rádi bychom na jaře dobudovali volnočasovou
zónu podél cesty k lesu…
30%

70%

stačí mi tam fitness stezka z dotace kraje

rád pomůžu prostor upravit pro naše děti

Graf č. 5 - Forma dobudování volnočasové zóny

Rádi bychom vyřešili do budoucna umístění vánočního
stromu
14%

16%

70%
nechat dočasný stromek u hasičárny

zasadit stálý strom na návsi

zasadit stálý strom u hasičárny

Graf č. 6 - Umístění vánočního stromu
V otázce umístění vánočního stromu se většina respondentů (70 %) shodla na řešení formou
zasazení stálého stromu na návsi. Zbytek respondentů by ponechal vánoční strom u hasičárny,
a to buď dočasnou formou jako dosud (16 %), nebo zasazením stálého stromu (14 %).
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Obyvatelé obce měli možnost se vyjádřit k budoucnosti hospody. Z výsledků průzkumu
neplyne jednoznačná odpověď. 38 % respondentů by hospodu ponechalo ve stávajícím stavu,
jen pro obecní akce, 35 % by bylo pro možnost najít nového provozovatele, 27 % by preferovalo
rekonstrukci objektu.

Chcete přispět do diskuze co s dnešní hospodou?

27%
38%

35%
nechat stávající stav, jen pro obecní akce

pokusit se najít provozovatele

Graf č. 7 - Co dělat s hospodou
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Respondenti průzkumu jsou v mírné většině (56 %) spokojeni se stávajícím stavem návsi. Pro
rekonstrukci se vyjádřilo 44 % respondentů. Jako nápady lidé uváděli např. lavičky, park,
kavárnu a hřiště.

Máte nápad na revitalizaci návsi?

44%
56%

Graf č. 8 - Revitalizace návsi nechat stávající stav
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Otázka pro obyvatele staré Zlaté: Chcete přípojku
plynu?

32%
45%

23%

ne, plynovou přípojku nechci

ano, ale jen na hranice objektu

ano, včetně přípojky a kiosku

Graf č. 9 - Přípojky plynu
Respondenti průzkumu ze staré Zlaté ve 45 % nechtějí plynovou přípojku. 32 % plynovou
přípojku vyžaduje včetně přípojky a kiosku a 23 % si vystačí s přípojkou na hranici objektu.
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Připravujeme změnu vyúčtování vodného a stočného.
Preferovali byste?

29%

28%

43%

měsíční zálohy, vyúčtování 4x ročně
žádné zálohy, vyúčtování 2x do roka

čtvrtletní zálohy, vyúčtování 1x za rok

Graf č. 10 - Změna vyúčtování vodného a stočného
V souvislosti s připravovanou změnou vyúčtování vodného a stočného se nabízí různé varianty
frekvence záloh a vyúčtování. 43 % respondentů průzkumu preferuje čtvrtletní zálohy s
vyúčtováním 1x ročně, 28 % by upřednostnilo měsíční zálohy a vyúčtování 4x ročně a 29 % by
nejraději neplatilo žádné zálohy v kombinaci s vyúčtováním 2x ročně.
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Prostor kolem vrtů pod vodárnou bychom také rádi
zvelebili...

39%
44%

17%
nic tam nedělat

ponechat tam "zimní stadion"

revitalizovat

Graf č. 11 - Prostor kolem vrtů pod vodárnou
Prostor kolem vrtů pod vodárnou by podle 44 % respondentů měl zůstat v současném stavu. 39
% respondentů se vyjádřilo pro revitalizaci a zbylých 17 % by zde ponechalo „zimní stadion“
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3. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Zlatá popisuje základní strategickou orientaci obce, která
deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do roku
2030) dosáhnout.
Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury obce.
Vize:
Obec Zlatá:


Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů.



Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí.



Pestrý spolkový život a kultura v obci.



Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, spolkového života a
turistiky.

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury
obce, turistického ruchu, životního prostředí, spolkového a komunitního života.
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SWOT analýza
Silné stránky









Slabé stránky

Blízkost Říčan a Úval – místních
center vybavenosti a železnice.
Poloha v rámci Středočeského kraje
Dobrá dostupnost Prahy
Zeleň a kvalita životního prostředí
Aktivní občanské spolky
Stabilní nárůst populace
Dostupnost pražské MHD







Příležitosti










Nabídka komerčních služeb.
Infrastruktura v obci.
Občanská vybavenost.
Stav místních komunikací.
Slabá dostupnost veřejné dopravy do
okolních obcí.

Rizika



Lokální identita, vztah obyvatel
k obci a okolí.
Rozvoj v oblasti komunitního života.
Rozšíření spolkových
a volnočasových aktivit.
Využití dotačních fondů.
Meziobecní spolupráce obcí.
Zachování tradičního rázu obce.
Budování cyklotras, turistických tras
s ohledem na životní prostředí
a okolní krajinu.
Turistický a rekreační potenciál.




Tabulka 9 - SWOT analýza
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Cíle a priority

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá
výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci.
A je stanoven takto: Obec Zlatá, obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu
v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, fungující
technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



aktuální problémy obce,



aktuální návrhy samosprávy obce.

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os.
Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo
být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí
oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání
rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Zlatá je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj občanské vybavenosti.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury.



Podpora životního prostředí.



Podpora spolkového a komunitního života.

36

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Zlatá 2021-2030

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci
s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj
technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské
vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou
zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní
oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti
rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace
na danou oblast) a provázané (zajištění synergetického efektu).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí
rozvoje. Jsou zde i některé priority, jejichž realizaci nepředpokládáme v plánovaném období,
ale je nutné je akcentovat v dlouhodobějším horizontu. Tyto priority mohou být v plánovaném
období připravovány.
Tabulka 10 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Zlatá
1.1 Výstavba a rekonstrukce kanalizace
1.2 Výstavba a rekonstrukce vodovodu
1.3 Výstavba a rekonstrukce plynovodu
1.4 Výstavba, oprava a obnova místních
komunikací a cest
1.5 Výstavba a rekonstrukce chodníků
PRIORITA 1.

1.6 Výstavba a rekonstrukce veřejného

Infrastruktura obce

osvětlení
1.7 Výstavba, obnova a rekonstrukce
dopravní infrastruktury
1.8 Digitalizace zabezpečení a rozšíření
SMART infrastruktury
1.9 Revitalizace návsi
1.10 Výstavba a údržba požární nádrže
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PRIORITA 1.

1.11 Výstavba, revitalizace a údržba zdrojů

Infrastruktura obc

pitné vody
2.1

Výstavba,

oprava

a

rekonstrukce

obecních budov
2.2

Výstavba,

rekonstrukce

a

údržba

dětských hřišť a sportovišť
PRIORITA 2.
Občanská vybavenost

2.3 Uspořádání nového centra obce
2.4 Rekonstrukce pohostinství
2.5 Průběžná péče o historické a sakrální
stavby
2.6 Výstavba a údržba relaxační zóny
3.1 Informační a orientační systém obce

PRIORITA 3.
Turistický ruch

3.2 Výstavba a údržba turistických a
naučných stezek
4.1 Výsadba a údržba zeleně a veřejného

PRIORITA 4.
Životní prostředí

prostranství
4.2 Revitalizace potoka a vodních ploch
4.3 Výsadba a údržba parků
5.1 Podpora spolků a občanských sdružení
5.2 Podpora hasičů
5.3 Podpora jednorázových společenských

PRIORITA 5.

akcí

Komunitní a spolkový život

5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí,
mládeže a seniorů
5.5 Projekty pro rozvoj sousedské
pospolitosti
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PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních komunikací a cest
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce
(chodníků).

PRIORITA 1.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace
Popis priority 1.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace
V rámci této priority je cílem vybudování a rekonstrukce kanalizační sítě a její napojení na
ČOV. Kanalizace je důležitým prvkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení
a zlepší se životní prostředí v daném území. Obec má projektovou dokumentaci na vybudování
kanalizace (páteřní průtah starou obcí, připojení nemovitostí ve staré obci a části Z2). Mezi
záměry je dále např. rekonstrukce a modernizace ČOV, doplnění vzdáleného monitoringu,
proaktivní údržba, případně výstavba nádrže na stáčení splašků.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2023.

PRIORITA 1.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
Popis priority 1.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování a rekonstrukce vodovodu. Toto opatření povede
k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení zabezpečení
stability dodávky pitné vody. Obec disponuje projektovou dokumentací na vybudování
vodovodu (páteřní průtah starou obcí, připojení nemovitostí ve staré obci a části Z2). Záměrem
obce jsou také opravy hlavních řadů a hydrantů v celé obci.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

39

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Zlatá 2021-2030

PRIORITA 1.3: Výstavba plynovodu
Popis priority 1.3: Výstavba plynovodu
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování plynovodu. Toto opatření povede k zajištění
dodávek plynu do obce Zlatá. Používání plynu je obecně šetrnější k životnímu prostředí
a v případě vytápění plynem přináší i větší výhřevnost. Obec již má projektovou dokumentaci
na vybudování plynovodu (páteřní průtah starou obcí, připojení nemovitostí ve staré obci a části
Z2).
Opatření bude realizováno v letech 2021-2023.

PRIORITA 1.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
Popis priority 1.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikac í a cest
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů
i návštěvníků obce Zlatá a následnému zvýšení kvality života v obci. Mezi záměry je např.
výstavba místních komunikací ve staré obci a části Z2, výstavba obslužné místní komunikace
pro vodárnu, výstavba komunikace k relaxační zóně u potoka a přístup ke zdroji požární vody.
Opatření bude realizováno v letech 2022-2030.

PRIORITA 1.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Popis priority 1.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků
V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Toto
opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení
celkového vzhledu obce. Mezi záměry obce je např. pokračování výstavby chodníku směrem
na Škvorec a rekonstrukce chodníku včetně autobusové zastávky podél hlavní komunikace.
Opatření bude realizováno v letech 2024-2030.

40

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Zlatá 2021-2030

PRIORITA 1.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci této priority je cílem modernizace veřejného osvětlení. Dále vybudování veřejného
osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto opatření povede
k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a soukromého majetku
a k dobré orientaci v obci Zlatá. Konkrétně dojde např. pokračování výstavby veřejného
osvětlení ze staré obce směrem k Z3.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2023.

PRIORITA 1.7: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopr. infrastruktury
Popis priority 1.7: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopravní infrastruktury
V rámci této priority je cílem výstavba nové a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury
v obci. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní vybavenosti, zajištění bezpečnosti všech
účastníků provozu a podpoří rozvoj území obce Zlatá. Jedním ze záměrů je např. doplnění
značek a zklidnění dopravy na cestě k lesu.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2022.

PRIORITA 1.8: Digitalizace zabezpečení a rozšíření SMART infrastruktury
Popis priority 1.8 Digitalizace zabezpečení a rozšíření SMART infrastruktury
Cílem této priority je zabezpečení a rozšíření moderních technologií k chytřejšímu řízení obce
Zlatá. Toto opatření dále povede ke zkvalitnění života v obci, k větší informovanosti občanů
a k lepší komunikaci mezi obcí a občany. Mezi záměry obce je např. kamerový systém, Smart
village, datová bezpečnost, rozšíření Wi-Fi.
Opatření bude realizováno v roce 2024.
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PRIORITA 1.9: Revitalizace návsi
Popis priority 1.9: Revitalizace návsi
V rámci této priority je cílem kultivace veřejného prostoru návsi obce Zlatá. Toto opatření
povede k zatraktivnění obce jak pro občany, tak i pro návštěvníky a ke zvýšení kvality života
v obci. Záměrem obce je revitalizace návsi – park, dopravní řešení, stálý vánoční strom,
mobiliář pro setkávání občanů
Opatření bude realizováno v roce 2023.

PRIORITA 1.10: Výstavba a údržba požární nádrže
Popis priority 1.10: Výstavba a údržba požární nádrže
V rámci této priority je cílem vybudování a následná údržba požární nádrže. Toto opatření
povede k vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů a tím i ke zvýšení bezpečnosti v obci.
Záměrem obce je i výstavba požární/retenční/rekreační nádrže na Dobročovickém potoku.
Opatření bude realizováno v roce 2028.

PRIORITA 1.11: Výstavba, revitalizace a údržba zdrojů pitné vody
Popis priority 1.11: Výstavba, revitalizace a údržba zdrojů pitné vo dy
V rámci této priority je cílem rozšíření, revitalizace a údržba zdrojů pitné vody v obci Zlatá.
Toto opatření povede k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke
zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody. Jedním ze záměrů je vybudování nových
studní.
Opatření bude realizováno v roce 2023.
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PRIORITA 2. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé
lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny
životní podmínky obyvatel v obci.

PRIORITA 2.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
Popis priority 2.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede nejen
ke zlepšení estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci, ale také k významné
úspoře zejména v případě zateplování vybraných budov. Jedním ze záměrů je např. vytvoření
skladovacího objektu pro uskladnění obecního materiálu.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 2.2: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť
Popis priority 2.2: Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť
a sportovišť
Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede
ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými
dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mezi záměry obce je např. vybudování
sportovně-rekreačního areálu pod vodárnou a rekonstrukce hřiště u lesa. Po dohodě s vlastníky
pozemků je do budoucna také možnost vybudování parku a hřiště.
Opatření bude realizováno v letech 2023-2025.
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PRIORITA 2.3: Uspořádání nového centra obce
Popis priority 2.3: Uspořádání nového centra obce
V rámci této priority je cílem uspořádání nového centra obce Zlatá. Toto opatření povede
k zatraktivnění centra obce jak pro občany, tak i pro návštěvníky a ke zvýšení kvality života
v obci. Záměrem obce je uspořádání nového centra obce podle ÚP v ploše SO22 (MŠ, ZŠ, LŠU,
Sokol).
Opatření bude realizováno nejdříve v roce 2031.

PRIORITA 2.4: Rekonstrukce pohostinství
Popis priority 2.4: Rekonstrukce pohostinství
V rámci této priority je cílem rekonstrukce pohostinství v obci Zlatá. Toto opatření povede
k rozšíření občanské vybavenosti v obci a také ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Záměrem obce je rekonstrukce pohostinství na obecní návsi.
Opatření bude realizováno v roce 2030.

PRIORITA 2.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
Popis priority 2.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto opatření
povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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PRIORITA 2.6: Výstavba a údržba relaxační zóny
Popis priority 2.6: Výstavba a údržba relaxační zóny
Cílem této priority je výstavba a následná údržba relaxační zóny v obci. Toto opatření
povede k vytvoření odpočinkového místa a umožní občanům trávit volný čas na čerstvém
vzduchu. Jedním ze záměrů je vybudování relaxační zóny s vodní plochou u potoka.
Opatření bude realizováno v roce 2025.

PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce
Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce
Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Zlatá. Smyslem
opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky
a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy používané
v rámci ČR. Mezi záměry obce je např. obměna informačních panelů a map.
Opatření bude realizováno v letech 2022-2026.

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a naučných stezek
Popis priority 3.2: Výstavba a údržba turistických a naučných stezek
Cílem této priority je výstavba a údržba naučných a turistických stezek. Toto opatření povede
ke zvýšení atraktivity obce pro turisty i místní obyvatelstvo. Vybudovaná infrastruktura bude
sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel. Mezi záměry je např. výstavba
a rozvoj Dětské hmyzí stezky a Fitness stezky. Dále také vybudování pěší stezky do Dobročovic
a Sluštic.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2028.
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PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce
a revitalizace vodních ploch.

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
Popis priority 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci
a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Konkrétně dojde např. k výsadbě
stromů, keřů, květin, skalek ve volnočasové zóně podél cesty k lesu.
Opatření bude realizováno v letech 2021–2030.

PRIORITA 4.2: Revitalizace potoka a vodních ploch
Popis priority 4.2: Revitalizace potoka a vodních ploch
V rámci tohoto opatření je cílem revitalizace potoka a vodních ploch. Opatření povede
k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení
sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí území. Konkrétně bude
např. pravidelně prováděna údržba koryta Dobročovického potoka.
Opatření bude realizováno v letech 2022-2030.

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků
Popis priority 4.3: Výsadba a údržba parků
V rámci této priority je cílem výsadba a údržba parků obce Zlatá. Jedná se zejména o novou
výsadbu a pravidelnou údržbu. Cílem tohoto opatření je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení
uhlíkové stopy obce a celkově zvýšení kvality života v obci. Jedním ze záměrů je např.
revitalizace a výsadba parku u požární zbrojnice.
Opatření bude realizováno v roce 2026.
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PRIORITA 4.4: Výstavba a údržba protihlukových opatření
Popis priority 4.4: Výstavba a údržba protihlukových opatření
V rámci této priority je cílem výstavba a údržba protihlukové ochrany. Protihluková opatření
jsou např. protihlukové clony, pásy vzrostlé zeleně apod., dokáží zadržet značné množství hluku
a snížit tak jejich negativní vliv na místní obyvatele a okolí. Záměrem obce je např. vybudování
protihlukových opatření ve spojitosti s výstavbou přeložky silnice II/101.
Doba realizace opatření bude určena podle doby realizace přeložky silnice.
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj
spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce
místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu
k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace
se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má
mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 5.1: Podpora spolků a občanských sdružení
Popis priority 5.1: Podpora spolků a občanských sdružení
Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO)
působících v obci. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým předpokladem
udržování sousedských vztahů.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.2: Podpora hasičů
Popis priority 5.2: Podpora hasičů
V rámci této priority je cílem podpora Sdružení dobrovolných hasičů. Toto opatření povede
k zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro sdružení dobrovolných hasičů, které se stará nejen
o bezpečnost obyvatel.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem tohoto opatření je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem je podpořit
soudržnost obyvatel obce, udržování sousedských vztahů, posílení pocitu lokální identity,
lokálního patriotismu. Mezi plány obce je např. pořádání Setkání generací, Pálení čarodějnic
apod.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, ml ádeže a seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory.
Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času
a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity významné
z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.5: Projekty pro rozvoj sousedské pospolitosti
Popis priority 5.5: Projekty pro rozvoj sousedské pospolitosti
Cílem této priority je plánování a realizování projektů pro rozvoj a podporu sousedských vztahů
v obci Zlatá. Mezi záměry obce je např. projekt Letní kino či podporování aktivit dětských
skupin, klubů a oddílů.
Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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4. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických
cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost
souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce
a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může
ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné
uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu, a to prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Zlatá má potřebu střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu
k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného
naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

5. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém
procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického
plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění.
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U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů.
Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční
podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou
ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků
jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého
množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek,
který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce
a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace
činností bude významnou součástí procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně
říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického
plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita
a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí,
kvalitu života apod. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či
dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné
monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji
města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického
plánu, a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do
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této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak
uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti
a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří
odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením.
Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně
užívaném území.
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Projektové listy

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který bude používán pro
všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém
cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme příklad projektového listu. V projektovém listu budou zaznamenány údaje
k dílčímu projektu.

5.1.1. Projektový list
Tabulka 11 - Příklad projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Zlatá

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní – poznámky a připomínky
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6. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
6.1.

Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich
naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného
území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních
možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních
výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba
posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem
identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových
projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy
možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí,
že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv
na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné
straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové
fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak,
aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.
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Základní možnosti podpor

6.2.1. Programy pro programové období 2021-2027
Pro programové období 2021-2027 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy
programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Graf č. 12 - Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 2021-2027

6.2.2. Národní operační programy
1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem
průmyslu a obchodu;
2. OP

Jan

Amos

Komenský,

řízený Ministerstvem

školství, mládeže

a tělovýchovy;
3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
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5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí;
8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství

6.2.3. Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program

přeshraniční

spolupráce Česká

republika

-

Svobodný

stát

Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní
rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

6.2.4. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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Programy byly vymezeny v návaznosti na 5 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové
analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné
a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery
regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru.
Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením
vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

6.3.

pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Doplňkové možnosti

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2021–2027,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Zlatá má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev České
republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy jsou
vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo
podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz,
www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech
a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou
skupinu obyvatel.
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7. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů
samosprávy obce.
Tabulka 12 - Databáze projektů
NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vybudování kanalizace (páteřní průtah starou obcí,
připojení nemovitostí ve staré obci a části Z2)
Vybudování vodovodu (páteřní průtah starou obcí,
připojení nemovitostí ve staré obci a části Z2)
Vybudování plynovodu (páteřní průtah starou obcí,
připojení nemovitostí ve staré obci a části Z2)
Rozšíření (navýšení) zdrojů pitné vody
Nákup vodovodu Z1
Nákup plynovodu Z1
Výstavba místních komunikací ve staré obci a části Z2
Pokračování výstavby chodníku směrem na Škvorec,
odbočka Třebohostice
Rekonstrukce chodníku včetně autobusové zastávky
podél hlavní komunikace – severní strana
Výstavba obslužné místní komunikace pro vodárnu
Výstavba komunikace k relaxační zóně u potoka,
přístup ke zdroji požární vody
Výstavba požární/retenční/rekreační nádrže na
Dobročovickém potoku
Rekonstrukce pohostinství na návsi
Uspořádání nového centra obce – dle ÚP v ploše SO22

14. (MŠ, ZŠ, LŠU, Sokol)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rekonstrukce Hřiště u lesa – změnit travnatý povrch za
písek, mlat, plážový volejbal apod.
Vybudování parku a hřiště v Z3, dle dohody s vlastníky
Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
(Křížek)
Vybudování sportovně-rekreačního areálu pod
vodárnou
Vybudování místnosti obecního archivu v objektu
vodárny
Vytvoření skladovacího objektu (kontejnerová stání)
pro uskladnění obecního materiálu v prostoru ČOV
Vybudování Relaxační zóny s vodní plochou u potoka
– tvorba nových vodních prvků v krajině (až 2 tůně,
koupaliště, lavičky, hřiště)
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10 000 000
10 000 000
1 000 000
150 000
1 000 000
240 000 Priorita 1 –
4 000 000 Infrastruktura
1 200 000

obce

300 000
1 500 000
600 000
1 200 000
4 000 000
Cenu nelze
specifikovat
ani
odhadnout.
30 000
1 000 000 Priorita 2 –
20 000 Občanská

vybavenost
80 000
30 000
80 000
1 500 000
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NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

22. Výstavba, doplnění a rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce a modernizace ČOV, doplnění
23. vzdáleného monitoringu, proaktivní údržba, případně
výstavba nádrže na stáčení splašků.
Dopravní a bezpečnostní opatření na hlavní i místních
24. komunikacích – doplnění značek a zklidnění dopravy
na cestě k lesu.

25. Opravy hlavních řadů a hydrantů – vodovod v celé obci
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

400 000
200 000

50 000 Priorita 2 –

Občanská

Hrazeno z
výběru vybavenost
vodného

Kamerový systém, Smart village, datová bezpečnost,
250 000
rozšíření Wi-Fi
Revitalizace návsi – park, dopravní řešení, stálý
1 250 000
vánoční strom, mobiliář pro setkávání občanů
Informační a orientační systém obce – obměna
15 000
informačních panelů a map
Výstavba a rozvoj Dětské hmyzí stezky
15 000
Vybudování pěší cesty podél potoka mezi požární
nádrží a vodárnou, výstavba mostku / lávky pod
1 200 000
vodárnou.
Vybudování pěší stezky do chatové osady (od
200 000
Relaxační zóny proti proudu potoka),
Vybudování pěší stezky do Dobročovic (podél potoka)
200 000
Vybudování pěší stezky do Sluštic (podél II/101 k
150 000
Autolandu)
Fitness stezka – doplnění Hracích prvků pro děti včetně
50 000
mobiliáře
Svépomocíbrigádně, bez
Údržba zeleně
nákladů z
rozpočtu
obce
Revitalizace a výsadba parku u požární zbrojnice
60 000
VP12,
Doplnění výsadby stromů, keřů, květin, skalek –
brigádně,
volnočasová zóna podél cesty k lesu
sponzoři
Financováno
ve
Údržba koryta Dobročovického potoka
spolupráce s
povodím
Nebude
Protihluková opatření ve spojitosti s výstavbou
financovat
přeložky silnice II/101
obec
Podpora spolků a občanských sdružení
90 000
Podpora hasičů – podpora na činnosti a pořízení
360 000
vybavení, zázemí
Podpora jednorázových společenských akcí (Setkání
270 000
generací, Čarodějnice apod.)
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Priorita 3 –
Turistický
ruch

Priorita 4 –
Životní
prostředí

Priorita 5 –
Spolkový a
komunitní
život
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NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i

43. seniorů

Projekty pro rozvoj sousedské pospolitosti, aktivity
44. dětských skupin, klubů, oddílů, divadlo, hudba, letní
kino

PRIORITA

180 000 Priorita 5 –

Spolkový a
90 000 komunitní
život

Tento dokument byl zpracován v roce 2021 společností Solutionist s.r.o. zastoupenou
Ing. Miroslavem Kölblem.
Za Solutionist s.r.o.:

Ing. Miroslav Kölbl
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