ŘÍZENÍ
ROZVOJE
ÚZEMÍ
VYŽADUJE
DLOUHODOBÉ
PLÁNOVÁNÍ.
TO
PŘINÁŠÍ
VYŠŠÍ
EFEKTIVITU
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ÚZEMÍ
POMOCÍ
KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ
STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE OD ROKU 2007.
ZAVEDENÉ NÁSTROJE ŘÍZENÍ
NAVAZUJÍ
NA
CÍLE
A
PRINCIPY
REGIONÁLNÍ
A
DOTAČNÍ POLITIKY KRAJE,
ČR I EU.
VÍCE
INFORMACÍ
WWW.BOHUSLAVICE.EU.
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Vážení občané Bohuslavic,
rádi bychom Vám představili stručný výtah již
v pořadí druhého zpracovaného Strategického
plánu rozvoje obce Bohuslavice, tentokrát na
období let 2014-2021. Na následujících stránkách
se můžete velmi rychle, bez studia rozsáhlých
materiálů, seznámit s koncepcí rozvoje obce na
příštích sedm let.
Obsah, rozsah i forma zpracování dokumentů
strategického plánování vychází z doporučených
metodických pokynů Moravskoslezského kraje a
Ministerstva pro místní rozvoj. Pojetí plánování v
obci Bohuslavice a reálná podoba výstupů
procesu řízení rozvoje byly zvoleny na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva na počátku
roku 2014.
Zpracování strategického plánu a jeho součástí je
týmovou prací, při které měli příležitost uplatnit
své představy a názory v dotazníkovém šetření

všichni obyvatelé obce, zvlášť také žáci sedmé,
osmé a deváté třídy základní školy a místní
podnikatelé. Na průzkum navázala půlroční práce
strategického týmu, ve kterém se vystřídali
členové zastupitelstev minulého i současného
volebního období a zapojili se také zaměstnanci
obecního úřadu: Bc. Andrea Matýsková, Ing.
Marie Poštulková, Radek Kotzur, Leo Vitásek,
Mgr. Gabriela Prchalová, Mgr. Pavel Dominik, Ing.
Kurt Kocián, Karla Krupová, Petr Herudek, Robert
Lasák a Ing. Tomáš Gruň.
Dlouhodobá vize rozvoje obce a hlavní cíle byly
formulovány na základě poznatků Sociálně
ekonomické analýzy. Ta je rozborem aktuální
situace naší obce v nejrůznějších oblastech a
vychází z výsledků provedeného dotazníkového
šetření, z mnoha statistických dat a dalších
informačních materiálů. Stručný přehled analýzy
shrnuje Profil obce.

Charakteristika
a vývoj obce
Vnější
prostředí obce

Ekonomické
činnosti v obci

PROFIL OBCE
Sociální
struktura a
služby

Řízení a správa
obce

Životní
prostředí

Infrastruktura
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Sestavené SWOT analýzy následně poukázaly na
silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení obce.
Poznání analytické části nám usnadnilo stanovení
vize obce, problémových okruhů a definování
konkrétních opatření, která nám pomohou
dosáhnout vytyčených dlouhodobých cílů rozvoje.
O jednotlivých krocích, dílčích výsledcích a
závěrech byla průběžně informována rada a
zastupitelstvo obce. Předložené podněty byly po
projednání a schválení zapracovány do
vytvářeného dokumentu.
Koncepce rozvoje v podobě Strategického plánu
je v naší obci zpracovávána již pro druhé
sedmileté období. Očekáváme, že se stane
běžným nástrojem řízení obce a významným
způsobem přispěje k celkovému územnímu,
ekonomickému i sociálnímu rozvoji Bohuslavic.
Plán obsahuje řadu potřebných a zajímavých
projektů,
o
jejichž
realizaci
budeme
v následujících letech usilovat. Ucelená koncepce
rozvoje nám mimo jiné může výrazně pomoci k
dosažení
dotací z evropských
strukturálních
fondů. Bez finanční podpory na spolufinancování

projektů bychom některé aktivity mohli realizovat
pouze v omezeném rozsahu, v delším časovém
horizontu nebo vůbec.
Předložený plán systémově řeší a koordinuje
otázky dlouhodobého rozvoje a svým jednotným
pojetím pomáhá sladit představy všech
zainteresovaných subjektů, osob i samotných
obyvatel o budoucí podobě naší obce, čímž
zajišťuje celkovou kontinuitu rozvoje. Budeme
dbát na to, aby byl zpracovaný plán živým
dokumentem, nezbytnou součástí procesu řízení
obce, nejlépe se zapojením veřejnosti do hledání
způsobu řešení problémů, do plánování i realizace
projektů, do kontroly i aktualizace plánu, a to vše
s primárním cílem zvýšení úrovně a kvality života
v naší obci.
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
ke zpracování Strategického plánu obce
Bohuslavice.
Mgr. Pavel Dominik,
starosta obce

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE
V procesu řízení rozvoje je pracováno s následujícím pojetím koncepčních dokumentů:

strategie

• dlouhodobý koncepční dokument (období 7-15 let)
• určuje základní linie rozvoje daného subjektu, resp.
území, pro něž se strategie vytváří

program

• střednědobý koncepční dokument (3-7 let)
• vychází a navazuje na strategii a ve střednědobém
horizontu vytyčuje opatření, která bude subjekt
realizovat, aby dosáhl strategických cílů

akční plán

• krátkodobý dokument prováděcího charakteru (1-2 roky)
• konkretizuje vybraná opatření ve formě projektů či aktivit
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Sedmileté období, pro které je sestavován plán rozvoje obce Bohuslavice, navazuje na časové vymezení
programového období Evropských strukturálních a investičních fondů. Tento způsob stanovení délky
období byl zvolen zejména z důvodu přehlednějších vazeb ke zdrojům spolufinancování projektů a
možnosti přizpůsobit se aktuálním podmínkám a nastaveným prioritám dlouhodobých koncepcí rozvoje
vyšších územních celků. Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice (dále také jen „SPRO“) je zhotoven pro
období 7 let, tedy na rozmezí programových a strategických dokumentů. Svou širokou obsahovou náplní
může být plnohodnotně použit i pro srovnání se střednědobými Programy rozvoje jiných obcí.
V krátkodobém horizontu 1-2 let obec Bohuslavice při řízení rozvoje využívá tzv. akční plány, v nichž jsou ve
zjednodušené formě zahrnuty pouze ty projekty, jejichž realizace se předpokládá v daném, či následujícím
roce, pro něž je akční plán sestaven.

VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL

?

Dlouhodobá vize formuluje představu, čeho by obec chtěla v horizontu následujícího
sedmiletého období dosáhnout, popisuje žádoucí stav, priority obce, které určují směr dalšího
rozvoje. Globální cíl stručně vymezuje základní cestu a hodnotitelný výsledek rozvojového
procesu.

Vize

Globální cíl

Obec Bohuslavice, svými obyvateli vnímaná jako
klidné prostředí k bydlení s malebnou krajinou,
přátelskými mezilidskými vztahy a pestrým
kulturním a společenským životem, si cení vysoké
míry zájmu občanů o dění v obci a využije této
výhody ke svému dalšímu rozvoji tak, aby se
v horizontu následujících 7 let Bohuslavice staly
obcí s čistším životním prostředím, bezpečným a
příjemným místem pro bydlení s vysokou úrovní
poskytovaných veřejných služeb, s kvalitní
dopravní infrastrukturou a s pestrou nabídkou
možností trávení volného času.

Dosáhnout zlepšení kvality životního prostředí
v obci, především docílit zvýšení kvality ovzduší
v době topné sezóny; zajistit vyšší bezpečnost
v obci, zejména omezit bezpečnostní rizika v
rámci silničního provozu; udržet vysokou míru
společenského a kulturního dění a příležitostí pro
sportovní vyžití; zajistit vysokou úroveň
poskytovaných služeb v oblasti správy obce a
vzdělávání, zvýšit dostupnost sociálních služeb a
udržet dostupnost základních zdravotních služeb.

PROBLÉMOVÉ OKRUHY

O

1. Obyvatelstvo a lidský potenciál

S

2. Správa obce a veřejné služby

I

3. Infrastruktura a životní prostředí
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?

Stejně jako v minulém období byly
stanoveny 3 problémové okruhy,
které
tvoří
základní
pilíře
dlouhodobého rozvoje obce.

PRIORITY

?

Pracovní tým SPRO vymezil ke každému problémovému okruhu několik přednostních oblastí,
tzv. priorit, ke kterým byl definován vlastní specifický cíl. Priority ukazují přednostní směr pro
řešení, která by měla vést k naplnění globálního cíle rozvoje.

Problémový okruh č. 1 – Obyvatelstvo a lidský potenciál
Priorita Popis

Specifický cíl

O1

Podnikatelské
prostředí

Vytvořit systém efektivní
komunikace a podpory místních
podnikatelů.

O2

Zaměstnatelnost
obyvatel

Podpořit zvyšování kvalifikace a
osobnostní rozvoj obyvatel
obce.

O3

Společenské,
kulturní a
volnočasové aktivity

Udržet a dále rozvíjet tradici
pestrého společenského a
kulturního dění v obci a rozšířit
nabídku volnočasových aktivit.

O4

Sportovního vyžití a
cestovní ruch

Zlepšovat nabídku sportovního
vyžití v obci a podporovat rozvoj
nových aktivit a služeb
cestovního ruchu.

Problémový okruh č. 2 – Správa obce a veřejné služby
Priorita Popis

Specifický cíl

S1

Zdravotní a
sociální péče

Rozvíjet podmínky pro poskytování kvalitních
základních zdravotních a sociálních služeb.

S2

Vzdělávání v ZŠ a
MŠ Bohuslavice

Rozvíjet podmínky pro zvyšování kvality
vzdělávání, posílit konkurenceschopnost
školy aplikací moderních výukových metod a
nástrojů.

S3

Činnost
Obecního úřadu

Udržet vysoký standard kvality práce OÚ,
rozvíjet spolupráci a komunikaci veřejné a
soukromé sféry, posilovat image obce.
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Problémový okruh č. 3 – Infrastruktura a životní prostředí
Priorita
I1

I2

I3

Popis

Specifický cíl

Dopravní
infrastruktura a
obslužnost obce

Zlepšit stav místních komunikací a
možností parkování, zvýšit
obslužnost a bezpečnost v obci.

Technická
infrastruktura

Stabilizovat místní kanalizační a
vodovodní systém, zvyšovat
bezpečnost a pořádek v obci, zajistit
efektivní využití obecních staveb,
vedení, sítí a jiného technického
vybavení ve správě obce.

Životní prostředí

Usilovat o zlepšení stavu přírody a
krajiny, podporovat ekologické
formy likvidace odpadů, zvyšovat
informovanost občanů o životním
prostředí.

OPATŘENÍ

?

Opatření upřesňují zásadní úkoly k naplnění stanovených cílů a formulují přístup k řešení
vymezených témat. Pod jednotlivými opatřeními jsou podrobně definovány konkrétní
rozvojové projekty, jejichž realizace je naplánována v následujících 7 letech.

OBYVATELSTVO A LIDSKÝ POTENCIÁL

První okruh nazvaný Obyvatelstvo a lidský potenciál vymezuje oblasti aktivit spadajících jak do pracovního,
tak volného času obyvatel obce. Zahrnuje tedy podnikatelskou činnost občanů na území obce a ostatní
ekonomické činnosti ovlivňující život v obci, zaměstnanost a zaměstnatelnost občanů, otázku rozvoje
osobnostního potenciálu občanů, možnosti volnočasových aktivit obyvatel, sportovního, společenského a
kulturního vyžití v obci.
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Zaměstnatelnost

Společenské,
kulturní a
volnočasové aktivity

Sportovní vyžití a
cestovní ruch

Rozvoj komunikace
a spolupráce s
podnikateli

Rozvoj celoživotního
vzdělávání

Rozvoj kulturní
infrastruktury

Rozvoj sportovní
infrastruktury

Podpora
podnikatelů

Podpora informační
společnosti

Podpora spolkové
činnosti a
významných
společenských akcí

Rozvoj cestovního
ruchu

Podnikatelské
prostředí

Rozvoj příležitostí
aktivního trávení
volného času
obyvatel

Příklady projektů:
Prostory pro drobné
podnikání a služby

Celoživotní vzdělávání občanů

Obnova interiéru a
modernizace Kulturního
domu Bohuslavice

Vybudování nových a inovace
stávajících dětských hřišť a
sportovišť

Poradenská činnost pro
podnikatele a zájemce o
podnikání

Podporování rozvoje využívání
informačních a
komunikačních technologií v
obci

Podpora tradičních a
reprezentativních kulturních
a společenských akcí

Obnova sítě cyklostezek

SPRÁVA OBCE A VEŘEJNÉ SLUŽBY
Druhý okruh Správa obce a veřejné služby vymezuje činnosti veřejné a neziskové sféry a služby občanům,
tzn. řízení a správu obce a Obecního úřadu Bohuslavice (výkon místní samosprávy a státní správy), oblast
vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Bohuslavice a v neposlední řadě zajišťování zdravotních a
sociálních služeb v obci.
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Zdravotní a sociální
péče

Vzdělávání v ZŠ a
MŠ Bohuslavice

Činnost obecního
úřadu

Zvyšování kvality a
dostupnosti služeb
lékařů

Rekonstrukce a
modernizace školy

Zvyšování kvality
výkonu veřejné
správy

Rozvoj služeb
k zajištění
pokojného stáří

Zvyšování kvality
vzdělávání

Propagace a
posilování image
obce

Rozvoj služeb
sociální péče

Zlepšení
vybavenosti školy

Podpora mladých
rodin

Příklady projektů:
Rozšíření zdravotnických
služeb o odborné lékaře

Vybudování klidové zóny na
školní zahradě – kryté sezení
pro žáky

Vzdělávání představitelů
obce a vybraných
zaměstnanců OÚ

Zřízení domova seniorů

Zvýšení bezpečnosti ve škole

Systém řízení projektů

Vybudování
bytů

Podpora výuky
přírodovědných, technických
a humanitních předmětů,
obnova vybavení odborných
učeben, modernizace
žákovské knihovny

Aktualizace a modernizace
internetových stránek obce

startovacích
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INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Třetí problémový okruh Infrastruktura a životní prostředí řeší otázky dopravní infrastruktury a dopravní
obslužnosti, technické infrastruktury v obci a také otázky související se zlepšováním životního prostředí
v Bohuslavicích.

Dopravní
infrastruktura a
obslužnost obce

Technická
infrastruktura

Životní prostředí

Výstavba a
rekonstrukce
komunikací a
parkovacích ploch

Výstavba a
rekonstrukce
kanalizační a
vodárenské sítě

Zlepšení kvality
ovzduší a vod,
ochrana přírody a
krajiny
Udržení čistoty
v obci a posilování
ekologického
nakládání s odpady

Rozvoj dopravní
obslužnosti obce

Komunitní
plánování a rozvoj
environmentální
výchovy a osvěty

Posilování
bezpečnosti v obci

Příklady projektů:
Vybudování nových
komunikací

Oprava stávající kanalizační
sítě

Protipovodňová opatření a
zvýšení ochrany před
přívalovými dešti

Rozšíření hřbitova

Vybudování čistírny
odpadních vod

Revitalizace vodních toků

Obchvat střediska Moravec

Vybudování oddílné splaškové
kanalizace

Snižování energetické
náročnosti objektů
v majetku obce

Opatření pro zvýšení
bezpečnosti na
komunikacích v obci

Údržba a výměna technického
zařízení na vodovodu a vrtu

Systém informování a
vzdělávání obyvatel obce
v oblasti ŽP
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Ve vlastním zásobníku projektů strategického plánu rozvoje je podrobně vymezeno celkem 70 projektů. U
každého z nich je konkretizován výstup, jehož bude při realizaci dosaženo, termín realizace, odhad finanční
náročnosti, garanti rozvojové aktivity, cílová skupina projektu a přínosy, které lze splněním aktivity
očekávat.
Rozvojové aktivity, resp. projekty, byly v maximální míře stanoveny v závislosti na ekonomických
možnostech obce a disponibilních lidských zdrojích. Míra přesnosti odhadu finančních nákladů potřebných
k realizaci projektů je závislá na povaze konkrétní rozvojové aktivity a na dostupnosti potřebných údajů. Ve
většině případů jde o hrubý odhad a částky budou upřesněny v akčních plánech po konkrétní specifikaci
realizačních výstupů závislých na budoucích potřebách, po zpracování projektové dokumentace apod.
Částky jsou uvedeny jako celkové, tj. bez dělení dle zdrojů financování. U mnohých rozvojových aktivit se
předpokládá využití možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie nebo jiných národních dotačních
programů.

IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

?

Po zpracování Strategického plánu rozvoje obce následuje implementace strategie. Jde o
další fázi strategického řízení rozvoje, která zahrnuje tři skupiny činností:
•
realizaci stanovených rozvojových aktivit,
•
monitoring průběhu a výsledků realizace plánu,
•
zpětnou vazbu, resp. aktualizaci plánu.

Úspěšnost strategie minulého období dosahuje
88,2 %. Podařilo se realizovat celkem 67 ze 76
naplánovaných projektů. Nerealizovalo se pouze
9 rozvojových aktivit, a to zejména z důvodu
nedostatku volných finančních prostředků.
Projekty nadále zůstávají mezi prioritami obce a
byly přesunuty do plánu následujícího období.
Předložený strategický plán navazuje na první
strategický dokument rozvoje obce Bohuslavice
z let 2007-2013. Po dosažení většiny vytyčených
cílů předchozího období se daří naplnit záměry
iniciátorů tohoto projektu a strategické plánování
se stává silným nástrojem dlouhodobého řízení
obce.
Problematika koncepčních dokumentů a jejich
úspěšná implementace v měřítku místního
i regionálního rozvoje úzce souvisí s mnoha
činnostmi. Je potřeba průběžně a dlouhodobě
pracovat na realizaci naplánovaných rozvojových
projektů, důsledně monitorovat naplňování
strategie a pokrok v dosahování cílů. Pravidelně
zaznamenávané výsledky pak tvoří základ zpětné
vazby realizátorů a spolupracujících subjektů pro

aktualizaci současných a plánování budoucích
aktivit.
Samotný dokument není úspěšný „sám od sebe“.
Rozhodujícím faktorem úspěchu jsou lidé, tedy ti,
o které se realizace aktivit daného dokumentu
bude opírat, ti, kteří ji budou uskutečňovat, i ti,
kteří budou jejími uživateli. Kromě dosažení
vytyčených cílů je od strategického plánu
očekáván
přínos
v podobě
prohlubování
spolupráce mezi veřejnou správou a obyvateli
obce a navazování nových kontaktů s místními
ekonomickými subjekty. Vedení obce, členové
pracovního týmu, zpracovatel plánu i ostatní
osoby zapojené do procesu tvorby plánu jsou
přesvědčeni, že v průběhu sestavování plánu byly
zachyceny klíčové aspekty, které mají či mohou
mít vliv na současný a budoucí vývoj obce, že
určená vize je výsledkem shody místní komunity o
budoucnosti obce a že realizace stanovených
rozvojových aktivit zajistí naplnění této vize a
přispěje k požadovanému sociálnímu a
ekonomickému
rozvoji
obce,
vyšší
konkurenceschopnosti a prosperitě Bohuslavic.

Stránka 10 z 12

Kompletní dokument strategického plánu rozvoje, analýza sociální a ekonomické situace v obci a další
informace o strategickém plánování rozvoje jsou k dispozici na internetových stránkách obce
www.bohuslavice.eu v rubrice Úřad obce.
Kontaktní informace:
Obec Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice

Tel. +420 553 659 075
Fax +420 553 659 064
E-mail info@bohuslavice.eu

Výstupy procesu strategického plánování rozvoje obce Bohuslavice:
 Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli, žáky vyšších ročníků ZŠ Bohuslavice, podnikateli s místem
podnikání v Bohuslavicích (2014);
 Sociálně ekonomická analýza (2014) – Charakteristika a vývoj obce, Ekonomické činnosti v obci, Sociální
struktura a služby, Infrastruktura, Životní prostředí, Řízení a správa obce, Vnější prostředí obce;
 Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice 2014-2021 – Profil obce, SWOT analýzy, Analýza strategických
dokumentů vyšších územních celků, Vyhodnocení strategického plánu 2007-2013, Vize obce a globální cíl,
Zásobník projektů, Analýza zdrojů financování projektů, Implementace a propagace plánu rozvoje.
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Zhotovitelem dokumentů strategického plánu a jeho součástí, organizátorem dotazníkového šetření a
poskytovatelem odborné pomoci při strategickém plánování obce Bohuslavice je REGIONIS, sdružení
ekonomických a IT poradců, www.regionis.cz. Zpracováno 2014/2015.

