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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
ÚVOD
Předkládaný strategický plán rozvoje obce Bohuslavice 2014-2021 navazuje svým
obsahem, rozsahem i formou zpracování na první plán rozvoje sestavený pro období let 20072013. V obou případech bylo postupováno dle metodických pokynů, které byly vytvořeny
v rámci projektu SROP 3.3 „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů
v Moravskoslezském kraji“, komponenta 2, aktivity „Vytvoření doporučené metodiky
strategického plánování obcí a mikroregionů“ s cílem jednotného pojetí obsahu a formy
tvorby strategických plánů v obcích Moravskoslezského kraje.
Smyslem projektu, jehož výstupem se v roce 2007 stala uvedená metodická příručka,
byla potřeba zajistit v kraji co nejlepší podmínky pro efektivní čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU. Tohoto cíle bylo plánovaně dosaženo vytvořením široké
partnerské spolupráce mnoha subjektů na území kraje, zvyšováním kvality veřejné správy,
zpracováním rozvojových strategických dokumentů na krajské i místní úrovni, vzděláváním a
následně vytvořením sítě speciálně vyškolených odborníků na vyhledávání, přípravu a
realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU (tzv. euromanažerů). Celý projekt byl
řízen Řídícím výborem projektu, který byl jmenován radou Moravskoslezského kraje.
Postupem času vznikala a v budoucnu jistě budou vznikat další doporučení vycházející
z nabytých zkušeností minulých let. Za podpory evropských fondů byla prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2014 na www.obcepro.cz zpřístupněna obcím celé
České republiky nová elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů.
Doporučený postup, principy i obsah plánů rozvoje obcí zůstává stejný, ale pracuje se
s pojmem Program rozvoje obce.
Obecně lze říci, že strategické plány vznikají na dlouhodobější období cca 7-15 let (v
některých materiálech bývá doporučován horizont 10-20 let), zatímco programové dokumenty
jsou zpracovávány na období kratší, tj. 4-7 let.
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 s Programy rozvoje jiných
obcí.
Plánování je klíčovým procesem řízení rozvoje. Program rozvoje obce (dále také jen
PRO) je základním plánovacím dokumentem zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.
Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi. Plán střednědobého či
dlouhodobého rozvoje se tak stává hlavním nástrojem řízení rozvoje. Na základě poznání
situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací, spolků a dalších
subjektů formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které povedou k naplnění
dohodnutých cílů.
Plán rozvoje
-

systémově řeší a koordinuje otázky dlouhodobého rozvoje,
vytváří podmínky pro kvalitní řízení obce,
přispívá k vyšší konkurenceschopnosti obce při řešení rozvojových projektů,
podílí se na dosažení územního, ekonomického i sociálního rozvoje obce,
jednotným pojetím podporuje municipální rozvoj v celé ČR.
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Strategický plán rozvoje není izolovaným dokumentem dané územní jednotky, je
součástí systému strategického řízení regionálního a municipálního rozvoje. Ten se v České
republice hierarchicky rozvíjí z úrovně Evropské unie, přes úroveň národní, krajskou až do
úrovně obcí. Systém obcím umožňuje mimo jiné i zajistit potřebu vícezdrojového financování
rozvojových aktivit obcí.
Hlavním cílem SPRO je navrhnout pro stanovené období ucelený a promyšlený
soubor opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce realizovatelný
dostupnými finančními zdroji (včetně zdrojů EU, případně jiných dotačních titulů).
V průběhu minulých programovacích období regionální a strukturální politiky EU se
plány rozvoje obcí staly předpokladem pro čerpání finanční podpory z národních a
evropských fondů a častokrát bývají vyžadovány jako jedna z příloh k žádostí o dotaci. Plány
přehledně stanoví priority rozvoje daného území a definují finanční potřeby pro jejich
realizaci.
SPRO umožňuje místním činitelům cíleně orientovat budoucí ekonomický a sociální
rozvoj vlastní obce a kontrolovat jeho směr, pomáhá sladit představy jednotlivých subjektů o
rozvoji obce, slouží tak k prevenci možných budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Je
podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu.
V neposlední řadě je SPRO marketingovým informačním nástrojem využitelným vůči
potenciálním obyvatelům, investorům nebo návštěvníkům.
Strategický plán ve své první části shrnuje nejdůležitější poznatky Sociálně
ekonomické analýzy ze všech sledovaných oblastí do stručného profilu obce a v dalších
kapitolách specifikuje základní dlouhodobé cíle rozvoje na zvolené období a způsob jejich
dosažení, vymezuje projekty a finanční zdroje potřebné pro realizaci naplánovaných aktivit,
popisuje opatření důležitá pro kontrolu a úspěšné plnění plánu.
Vzhledem k tomu, že Bohuslavice jsou obcí s méně než 2000 obyvateli, byl metodický
postup zpracování dokumentu oproti výše zmíněné metodické příručce strategického
plánování účelově zjednodušen a určité části rozhodovacích bloků přiměřeně upraveny.
Na jaře roku 2014 byli vedením obce jmenováni členové pracovního týmu ve složení
reprezentujícím různé názorové a zájmové skupiny, vyjadřujícím postoje zástupců obce,
občanů Bohuslavic, soukromé podnikatelské sféry či oblasti školství a vzdělávání. Za
zhotovitele strategického plánu a koordinátora procesu plánování byla stejně jako u
předchozího sedmiletého období vybrána externí firma - Ing. Kateřina Kramplová
Kasparová, zastupující sdružení ekonomických a IT poradců REGIONIS.
Proces zpracování dokumentů rozvoje byl tematicky rozdělen do několika etap. První
fáze řešení projektu zahrnovala dotazníkové šetření mezi obyvateli, žáky vyšších ročníků
místní základní školy a podnikateli působících v Bohuslavicích. Průzkum probíhal jak
klasickou formou tištěných dotazníků, tak nově také on-line na internetu, a to v měsíci červnu
2014. Zejména z důvodu nízké návratnosti dotazníků určených pro podnikatele byl termín
ukončení šetření posunut i na období července. Během srpna měla obec k dispozici výsledky a
analýzy odpovědí všech tří skupin respondentů.
Průběh dalších prací přerušily okolnosti související s volbami do obecního
zastupitelstva. Práce byly opět obnoveny po jmenování nových členů pracovního týmu nově
zvoleným starostou obce a po předání aktuálně platných dat Sociálně ekonomické analýzy
(SEA) ze strany obce.
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Získané informace byly použity ve druhé etapě při dokončení aktualizované analýzy
sociální a ekonomické situace v obci. Na aktualizaci dokumentu z roku 2007 se dle
rozhodnutí obce aktivně podílelo dřívější i nové vedení obce a odborní zaměstnanci obecního
úřadu, kteří mohli poskytnout aktuální údaje o obyvatelstvu a sociální struktuře, bydlení,
místní ekonomické základně, infrastruktuře, životním prostředí apod.
Sociálně ekonomická analýza se stala východiskem pro sestavení SWOT analýz, které
hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení ve třech zvolených okruzích. Ve
spolupráci mezi vedením obce, členy pracovního týmu a koordinátorem byla definována a
schválena strategická vize obce a její globální cíl. Následně mohly být pro dané problémové
okruhy určeny priority a cíle, k nimž se podrobně definovala opatření, jejichž realizace zajistí
naplnění stanovených rozvojových cílů. Výstupem této třetí fáze je Strategický plán rozvoje.
Poslední etapa procesu plánování rozvoje spočívala v kompletaci vypracovaných a
schválených materiálů. Vyhotovením finální podoby dokumentů strategického plánování však
práce na projektu nekončí. Naopak hotový plán je předpokladem pro zahájení implementace a
kontroly realizace vytyčených aktivit. Systém řízení rozvoje obce je kontinuální proces
vyžadující systematickou, cílevědomou, dlouhodobou účast a koordinovanou spolupráci
vedení obce a všech činitelů zainteresovaných do řízení rozvoje obce.
V Bohuslavicích, únor 2015
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1 PROFIL OBCE
Kapitoly Strategického plánu rozvoje obce (SPRO) jsou rozděleny do dvou částí.
První, analytická část obsahuje charakteristiku obce (sociálně ekonomická analýza, profil
obce) a dále východiska pro návrhovou část (zejména údaje shromážděné do SWOT analýzy).
Hlavním účelem analytické části je popsat aktuální situaci daného území. Teprve na základě
poznané situace a zjištěných pozitivních a negativních rysů obce lze vyvozovat závěry a
stanovit skutečnosti, které jsou významné pro další rozvoj obce. Na základě těchto faktů je
pak formulována druhá, návrhová část.
Profil obce je stručným souhrnem analýzy sociálně ekonomické situace obce.
Kompletní dokument sociálně ekonomické analýzy tvoří samostatnou přílohu k tomuto
strategickému plánu a jeho názvy kapitol se shodují s kapitolami profilu.
Obrázek 1 - Schéma kapitol Sociálně ekonomické analýzy obce Bohuslavice

Charakteristika
a vývoj obce

Vnější
prostředí obce

Ekonomické
činnosti v obci

PROFIL OBCE
Sociální
struktura a
služby

Řízení a správa
obce

Životní
prostředí

Infrastruktura

Zpracovaná Sociálně ekonomická analýza obce Bohuslavice (SEA) se stala stěžejním
podkladem pro všechny další kroky procesu zpracování plánu rozvoje a byla určující pro
zhotovení SWOT analýz, vytýčení problémových okruhů, cílů a priorit. Kromě toho může
analýza sloužit jako velmi detailní zdroj informací o obci Bohuslavice všem potenciálním
investorům nebo zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
Při zpracování SEA byla využita celá škála informačních zdrojů, mezi nejdůležitější
z nich patří především materiály Obecního úřadu Bohuslavice, Územní plán obce
Bohuslavice, plán rozvoje MAS Hlučínsko, data Českého statistického úřadu a Úřadu práce
v Opavě, informační webové portály aj. V analýze jsou rovněž zohledněny názory
respondentů dotazníkového šetření, které v obci proběhlo v červnu a červenci roku 2014.
7 z 78

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

2014-2021

Analýza sociálně ekonomické situace Bohuslavic je založena na poznání
předcházejícího vývoje a současné situace obce ve všech důležitých oblastech, které mohou
ovlivnit její budoucí rozvoj. Dokument je významným a v nejvýše přípustné míře aktuálním
souhrnem všech podstatných charakteristik vypovídajících o současném dění v obci
Bohuslavice a je schopný udržet si vysokou vypovídací hodnotu i v budoucích letech
plánovacího období.

1.1

Charakteristika a vývoj obce

Obrázek 2 - Kulturní akce

Bohuslavice společně s dalšími 26 obcemi opavského
okresu spadají pod území Hlučínska, které do roku 1742
patřilo mezi země Koruny české, po rakousko-pruských
válkách bylo postoupeno Prusku a po ukončení I. světové
války
byla
oblast
dnešního
Hlučínska
přiznána
Československu, jehož součástí se stala v únoru 1920. V roce
1938 bylo Hlučínsko přičleněno k německé říši a zpátky
k českým zemím se připojilo v r. 1945.
Území
dnešních
Bohuslavic
bylo
podle
archeologických nálezů obydleno již v dobách starého
paleolitu. První dochované písemné zprávy o obci
Bohuslavice pocházejí z 13. století a jsou spjaty s linií rodu
pánů z Kravař, kteří se označovali přídomkem „z
Bohuslavic“.
Na počátku 14. století se Bohuslavice staly součástí
panství Dolní Benešov. Obec byla rozdělena na dva
majitelské komplexy, z nichž jeden dále příslušel
k benešovskému panství a druhý si zachoval až do 16. století
správní samostatnost. V průběhu dalšího století se
Bohuslavice značně rozrostly a pro novou část obce se začalo
užívat názvu „Nová Ves“. Obec byla připojena
k Československu v r. 1920 s 1171 obyvateli a 209 domy,
Velkým dvorem a dvorem Kafárňa.
V r. 1747 byl postaven zdejší barokní farní kostel
Nejsvětější Trojice, později byla přistavěna ohradní zeď
s kapličkou. Pravidelná výuka dětí v obci probíhá od r. 1844,
budova Obecní školy byla postavena přibližně o čtyři roky
později. V roce 1964 se škola přestěhovala do nově
vystavěného objektu a původní budova začala být využívána
pro účely správy obce.
Obec Bohuslavice leží v Hlučínské pahorkatině a katastr obce s rozlohou 1536 ha patří
k jednomu z největších na Hlučínsku. Obec je obklopena zemědělsky obhospodařovanou
půdou, pouze v severní a jihovýchodní části katastrálního území jsou rozsáhlejší lesní masivy.
Územím obce protéká Bohuslavický potok, který se asi půl kilometru za obcí vlévá do potoka
Opusta, a ten do řeky Opavy. V centru obce je několik rybníků, které slouží k chovu ryb a
vytvářejí v obci klidovou odpočinkovou zónu.
Ve východní části obce, v lese Bor, v dostatečné vzdálenosti od zastavěné části, se těží
v pískovém lomu písek, který je využíván ve stavebnictví. Vytěžený písek se vyváží
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nákladními auty přes zastavěné území obce. Na katastru obce se jsou tři vrty, které zásobují
vodovody obcí Bohuslavice a Bolatice kvalitní podzemní pitnou vodou.
V Bohuslavicích nyní žije 1691 obyvatel (od roku 2006 nárůst o 90 osob), zástavba je
z 99 % tvořena rodinnými domy, v centru obce se nachází kulturní dům, obecní úřad, základní
a mateřská škola a kostel Nejsvětější Trojice. V obci není obchodně obslužné centrum, pouze
2 samoobsluhy a několik menších prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Životní úroveň
domácností je obyvateli hodnocena převážně jako dobrá nebo velmi dobrá.
Podle výsledků dotazníkového šetření provedeného v roce 2014 s bydlením v obci
Bohuslavice je plně nebo spíše spokojeno 96 % občanů. 81 % respondentů si myslí, že se v
posledních 7 letech (období, pro něž byl sestaven předchozí plán rozvoje obce) celkové
prostředí Bohuslavic zlepšilo. 23,7 % provádí rekonstrukci nebo přestavbu stávajícího domu
nebo bytu, koupi nového bytu nebo domu řeší 5,5 %. Mimo obec se připravuje vystěhovat 2,7
%. V posledních 10 letech investovalo do nového bydlení nebo oprav 44 % respondentů.

1.2

Ekonomické činnosti v obci

Podnikatelské prostředí v obci se vyznačuje roztříštěností mnoha malých
podnikatelských subjektů působících v různých oborech podnikání, zvláště řemeslných. Od
roku 2006 do roku 2014 došlo k výraznému nárůstu počtu podnikatelských subjektů z 248 na
celkových 374. Většina aktivních podnikatelů vyvíjí svou činnost samostatně a bez
zaměstnanců. V obci působí několik obchodních společností, u nichž se dá i v budoucích
letech předpokládat růst a rozšíření podnikatelských aktivit s nabídkou nových pracovních
míst.
Stav maloobchodní sítě a služeb v Bohuslavicích je z hlediska počtu poskytovatelů
přiměřený velikosti obce. Širší nabídku služeb by obyvatelé uvítali především z oblasti
gastronomie, na území Bohuslavic občanům schází bankomat.
Mezi obcí a podnikateli nebyla v minulých letech udržována užší spolupráce nad
rámec běžných záležitostí a obci chybí zpětná vazba, která by umožňovala efektivní působení
na zvyšování kvality podnikatelského prostředí v obci. Záměr obce uskutečnit společná
setkání s podnikateli nebyl realizován. Společná jednání samosprávy s podnikateli
uskutečněná na úrovní Sdružení obcí Hlučínska i v Bohuslavicích byla pro nezájem
podnikatelů ukončena. Do budoucna by obec měla usilovat o větší míru spolupráce
s podnikatelskými subjekty, příp. pokusit se obnovit jednání na úrovní Sdružení obcí
Hlučínska.
Přestože se v obci do budoucna nepředpokládá vybudování samostatné průmyslové
zóny, mají podnikatelé i potenciální zájemci o podnikání relativně dobré možnosti pro rozvoj
podnikání v rámci stávajících lokalit v obci určených k podnikatelským účelům a nebo
v rámci plánované průmyslové zóny v Závadě či Dolním Benešově, kde zóna částečně
zasáhne i na území obce Bohuslavice.
Většina podnikatelských aktivit se odehrává v areálech společností, na pozemcích
podnikatelů. Obec není vlastníkem žádné budovy či stavby pořízené nebo držené za
účelem pronájmu k podnikatelským účelům. Vhodné objekty pro budoucí podnikatelskou
činnost by mohly vzniknout po rekonstrukci a vyřešení vlastnických otázek v prostorách
bývalého lihovaru nebo bývalého JZD.
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Sociální struktura a služby

Obec Bohuslavice má 1691 obyvatel, průměrný věk obyvatel v roce 2013 dosáhl 38,8
let, populace v obci mírně stárne. Obec zaznamenává trvalý nárůst počtu obyvatel (čtvrtý
nejvyšší na Hlučínsku).
Ve vzdělanostní struktuře potvrzuje území Hlučínska tradiční venkovský charakter, s
vyšším procentem lidí se ZŠ a SŠ vzděláním bez maturity na úkor vysokoškoláků a
středoškoláků s maturitou. V porovnání aktuálního stavu s rokem 2001 lze spatřit pozitivní
vývoj jak v Bohuslavicích, tak i na celém Hlučínsku.
Bohuslavice vykazovaly v roce 2013 druhé nejnižší procento nezaměstnanosti a
nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost na celém Hlučínsku. Na Hlučínsku je ve srovnání
s MSK i s celou ČR mírně vyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel k celkovému počtu
obyvatel.
V obci se každoročně koná množství tradičních kulturních akcí. Zásluhou obce,
spolků, zájmových organizací a jiných institucí nebo dobrovolníků z řad občanů je
společenský život v Bohuslavicích velmi pestrý. Hlavním objektem společenského dění
v obci je Kulturní a Obecní dům.
Obec se může pochlubit kulturními a historickými památkami zapsanými ve státním
seznamu nemovitých kulturních památek, z nichž nejvýznamnější je kostel Nejsvětější
Trojice. Památkám je věnována průběžná a zodpovědná péče, objekty jsou dle potřeb
udržovány a nacházejí se ve velmi dobrém stavu.
Možnosti sportovního vyžití se v posledních letech zásluhou obce, místních spolků a
sportovních nadšenců rozšiřují a i mezi obyvateli jsou podmínky aktivního trávení volného
času hodnoceny jako dobré. Hlavní lokalitou určenou pro sport je místní areál a hřiště SK
Bohuslavice. Areál je však nezbytné dále rekonstruovat a zajistit lepší využití přilehlých
ploch. Další víceúčelové sportovní plochy se nacházejí na pozemku základní a mateřské
školy. Do budoucna se počítá s položením moderního povrchu na běžecké dráze. Početná
skupina obyvatel by si přála více pěších a cyklo tras a jejich regionální propojení.
Mezi volnočasovými nesportovními aktivitami je mezi obyvateli zaznamenáván zájem
o další vzdělávání v kurzech cizích jazyků a informatiky. Obyvatelům dlouhodobě v obci
schází příjemná kavárna, cukrárna nebo čajovna, kde by trávili svůj volný čas relaxací a
odpočinkem s přáteli či rodinou.
Z hlediska bezpečnosti se obec Bohuslavice dle hlášení Policie ČR řadí mezi klidnější
a bezpečnější lokality venkova na Hlučínsku. V posledních letech je přesto patrný zvýšený
nárůst trestné činnosti spáchané na území obce. Narůstá riziko krádeží v rodinných domech, a
to i za přítomnosti osob v nich žijících, a dále na úseku silniční dopravy, která je v průtahu
obce stále intenzivnější. Úsek hlavní silnice v blízkosti křižovatky u kostela je obyvateli obce
považován za nejnebezpečnější místo v Bohuslavicích. Nárůst trestných činů a přestupků
přinášejí také problémy v soužití občanů.
Vzdělání dětí zajišťuje v obci Základní škola a mateřská škola Bohuslavice,
příspěvková organizace. Škola pavilónového typu byla postavena a uvedena do provozu
v roce 1964 a objekt mateřské školy s kuchyní a jídelnou v roce 1966. V roce 2013 prošel celý
areál důkladnou rekonstrukcí. Vzdělávání dospělých občanů organizačně zajišťuje také obec
formou kurzů různého zaměření.
Situace související s poskytovanými službami lékařské péče v posledních dvou letech
přináší příznivější posun. Zajištění lékařské péče už není obyvateli vnímáno jako nejhorší
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oblast v životě obce. V obecním domě ordinuje dva dny v týdnu praktický lékař. Obec i
nadále usiluje o zajištění lékařské péče dětským lékařem. Občané Bohuslavic dlouhodobě
postrádají zařízení sociální péče a rovněž, i přes podstatné zlepšení stavu, úplný bezbariérový
pohyb osob zdravotně postižených.

1.4

Infrastruktura

Páteřní komunikací obce je státní silnice třetí třídy o šířce 7-9 m, která v obci dosahuje
délky cca 2 350 m. Na silnici v obci navazuje síť 19 místních komunikací. Přestože byly
v minulém plánovacím období rekonstruovány mnohé úseky silnic i chodníků, vybudován
nemalý počet parkovacích stání, v pracích se bude i nadále pokračovat. Kromě oprav a
výstavby komunikací a parkovišť je třeba realizovat i další podpůrná opatření, která by měla
zajistit vyšší bezpečnost v obci.
Obec je napojena na dálniční síť České republiky díky nové dálnici D/47 do 30 min.
Dopravní obslužnost je v Bohuslavicích zajišťována spoji hromadné autobusové dopravy,
jejichž četnost byla cestujícími v obci shledána převážně jako dostačující. Nejbližší železniční
stanice je v sousedním městě Dolní Benešov. Zhruba ve vzdálenosti 45 km od obce se nachází
mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
Na katastrálním území obce se nachází dobývací prostor s ložiskem písků. Přeprava
vytěženého písku má negativní vliv na kvalitu životního prostředí a bezpečnost v obci.
Obec Bohuslavice je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV,
hlavní linky VN 39. Dimenze a technický stav hlavní linky vysokého napění i rozvodná síť
nízkého napětí jsou pro zajištění potřebného příkonu v současné době i pro výhledové období
dalších let vyhovující. Provoz a údržbu veřejného osvětlení v Bohuslavicích zajišťuje obec,
systém pouličního osvětlení je úsporný a je pravidelně udržován a rozšiřován.
Veškerá voda potřebná pro většinu domácností a pro občanskou a technickou
vybavenost je dodávána obecním vodovodem z vrtu v severozápadní části katastru
Bohuslavic. Za účelem zlepšení využití kvalitního zdroje podzemní vody a zvýšení
hospodárnosti čerpání vody je navrhována rekonstrukce zdroje pitné vody. Stávající
akumulace vody v zemním vodojemu 200 m3 je zatím postačující, ale do budoucna by mělo v
souladu s normou dojít k navýšení o jednu komoru. Kvalita vody splňuje požadavky
příslušných norem. Přibližně 1/4 domácností využívá vodu z vlastních studní.
Obec Bohuslavice je plošně plynofikována, plynofikační síť umožňuje připojení 100
% rodinných domů a všech objektů vybavenosti. Středotlaký rozvod plynu je pružný a
kapacitně dostačující.
Telekomunikační služby v obci zajišťuje společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.
s. Telefonní účastníci v obci jsou napojeni na digitální ústřednu Bohuslavice prostřednictvím
účastnické přístupové sítě, která je v dobrém technickém stavu a poskytuje rezervy pro další
zákaznická napojení. Telefonní ústředna má dostatečnou kapacitu pro současný provoz
s možností dalšího rozšíření.
Výchozí podmínky pro bezdrátové připojení k internetu se stále zlepšují. Kromě
celostátně dostupných služeb mobilních operátorů jsou v obci k dispozici sítě bezdrátového
internetu s možností telefonního připojení provozované soukromými subjekty z blízkého
okolí obce. Signálem je pokryto celé území Bohuslavic.
Technické služby v obci Bohuslavice jsou zajišťovány pracovníky Obecního úřadu a
sezónními pracovníky z řad nezaměstnaných občanů. Hlavní náplní jejich práce je údržba
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objektů ve vlastnictví obce, údržba obecních pozemků a veřejných prostranství, chodníků a
komunikací a vytápění obecních budov. Pracovníci se podílejí také na údržbě a opravách
obecního vodovodu a kanalizace, úpravě Bohuslavického potoka a na jiných drobných
provozně technických činnostech.
Pro řešení mimořádných událostí a jejich následků byla v Bohuslavicích ze členů
Sboru dobrovolných hasičů zřízena zásahová jednotka zařazená jako JPO III. Pořízením
cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 a dalšího příslušenství je zásahová jednotka
dobře vybavena pro zásahy v obci Bohuslavice i v regionu.

1.5

Životní prostředí

Obec se potýká s problémy se stavem ovzduší zejména během topné sezóny, kdy se
vlivem příležitostného přitápění v rodinných domech tuhými palivy, různými nekvalitními
palivy a někdy i spalováním domovního odpadu stav ovzduší značně zhoršuje. Negativní vliv
na kvalitu ovzduší v obci dlouhodobě roste i v důsledku stále intenzivnější dopravy.
Podle názorů obyvatel obce nejvíce negativně ovlivňuje stav životního prostředí
v Bohuslavicích spalování nekvalitních paliv a odpadu, psí výkaly, černé skládky, spalování
odpadu na zahradách na otevřených ohništích, nevyhovující systém kanalizace aj. Všechny
skupiny obyvatel se vzácně shodují na tom, že spalování nekvalitních paliv a odpadu je
nejzávažnějším problémem, kdy zejména v zimním období dochází k výraznému zhoršení
kvality ovzduší.
Podle průzkumů minulých let nedochází na území Bohuslavic k překračování limitů
rizikových prvků v půdách, regionálním problémem zůstává zvýšená hodnota koncentrace
kadmia v půdě a pozornost je třeba věnovat také posouzení radonového rizika.
Územím obce protéká Bohuslavický potok, do kterého jsou svedeny odpadní vody ze
stávající jednotné kanalizace. Místní vodoteč napájí rybniční soustavu, kde probíhá intenzivní
chov ryb. Dešťové a odpadní vody jsou bez čištění odváděny příkopy a stávající dešťovou
kanalizací nejkratší cestou do Bohuslavického potoka. V obci není vybudována čistírna
odpadních vod. Forma likvidace komunálních odpadních vod v Bohuslavicích je hodnocena
jako nevyhovující s negativními hygienickými a ekologickými dopady.
Na životní prostředí v obci má negativní vliv i těžba písku, resp. jeho přeprava
nákladními auty průtahem obce, neudržovaný objekt bývalého lihovaru hlášený jako
brownfield, občasný výskyt černých skládek a v neposlední řadě také příležitostné nepovolené
kácení dřevin na území Bohuslavic.
Na katastru obce je 8 rybníků využívaných převážně k chovu ryb. Některé z rybníků
jsou silně poznamenány letitými nánosy. Katastrální hranice mezi Bohuslavicemi a Dolním
Benešovem prochází významnou rybniční soustavou v povodí potoka Opusta. Rybníky jsou
určeny pro chov ryb, problémy může způsobit znečištěná voda přitékající od Bohuslavic.
V rámci předcházení znečištění životního prostředí jsou obyvatelé Bohuslavic,
zejména v měsících zvýšeného rizika zhoršení kvality ovzduší, informováni o důsledcích
spalování neekologického paliva, a to zvláště v pravidelně vydávaných zpravodajích a
příležitostně také prostřednictvím jiných informačních materiálů.
Obec zajišťuje od obyvatel sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, sběr
druhotných surovin (plastů, skla, papíru), sběr železa a ostatních kovů, zeleného odpadu a
malého množství stavební sutě.
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Pro zvýšení ochrany zastavěného území před přívalovými dešti byly vyprojektovány a
schváleny komplexní pozemkové úpravy a zpracována studie k provedení přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice. Vybudování nové splaškové
kanalizace a centrální čistírny odpadních vod a revitalizace toku Opusta přispěje mimo jiné k
výraznému zlepšení kvality vody v Bohuslavickém potoku a rybnících.
V obci by bylo vhodné dále rozšiřovat veřejnou zeleň a obnovovat stávající zelené
plochy s významnou krajinotvornou, estetickou a přírodní hodnotou.

1.6

Řízení a správa obce

Obec Bohuslavice disponuje majetkem v celkové hodnotě cca 125 mil. Kč. Obec ve
sledovaném období od roku 2001 hospodaří převážně s vyrovnaným rozpočtem nebo
s kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji. Všechny přijaté úvěry jsou spláceny bez problémů
a v řádném termínu. Hospodaření obce je každoročně dvakrát přezkoumáváno pracovníky
soukromé společnosti.
Obec má zkušenosti s čerpáním dotací z veřejných fondů. Nejvýznamnějšími
aktivitami investičního charakteru byly především stavba obecního vodovodu, plynofikace
obce a školy, rekonstrukce stravovacího a sociálního zařízení ZŠ a MŠ Bohuslavice,
rekonstrukce hospodářské budovy při OÚ Bohuslavice, Obecní dům Bohuslavice – přístavba
a stavební úpravy, Kulturní dům Bohuslavice, stavební úpravy, výměna oken a zateplení
objektu a Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění,
rekonstrukce místních komunikací a chodníků v obci aj.
Obrázek 3 - Letecký pohled Bohuslavice

S bydlením v Bohuslavicích je plně či spíše spokojeno 96 % obyvatel. Většina
obyvatel si myslí, že se v posledních 7 letech celkové prostředí obce Bohuslavice zlepšilo.
Mezi problémové oblasti negativně ovlivňující kvalitu života občané řadí především stav
ovzduší v topné sezóně a narůstající rizika související s bezpečností v obci.
Drtivá většina občanů i starších žáků se zajímá o informace z obecního úřadu. Jako
zdroj těchto informací slouží nejčastěji obecní zpravodaj, obecní rozhlas a internetové stránky
obce.
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Řízení a správa obce je vykonávána v objektu bývalé obecní školy ze 40. let 19.
století. V roce 2010 byla budova kompletně zrekonstruována. V nově opraveném Obecním
domě jsou kromě Obecního úřadu umístěny také ordinace praktického a dětského lékaře,
knihovna s infocentrem, obřadní síň a klubovna. Prostory jsou bezbariérové a jsou doplněny
potřebným technickým a sociálním zázemím.
Bohuslavice již řadu let úzce spolupracují s okolními obcemi, Městskými úřady
v Dolním Benešově a v Hlučíně a dlouhodobě udržují mezinárodní spolupráci se slovenskou
obcí Závažná Poruba. Bohuslavice jsou členy Sdružení obcí Hlučínska, Místní akční skupiny
Hlučínsko a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.
Obyvatelé obce by si přáli, aby byly Bohuslavice zelenou obcí s přitažlivou a čistou
krajinou, klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy, živou obcí se
zájmem o akce pro veřejnost a vesnicí s bohatým sportovním vyžitím. Do budoucna by
rozhodně neměla chybět kvalitní zdravotní a sociální péče, možnosti širokého sportovního
vyžití a zejména kvalitní životní prostředí.

1.7

Vnější prostředí obce

Obrázek 4 - Doprava MSK

Moravskoslezský kraj se i nadále potýká s
problémy spojenými s nezbytnou restrukturalizací
regionu. Charakteristickým rysem regionu je
tradiční soustředění průmyslové výroby do velkých
podniků. Po plánovaném postupném napojování
regionu na dálniční systém České republiky se
zlepšuje i dopravní dostupnost kraje a očekává se
vyšší zájem investorů o region.
V Moravskoslezském kraji je 16 měst s více
než 10 tisíci obyvateli, ve kterých žijí téměř dvě
třetiny obyvatel kraje. V regionu existuje 193 obcí
s 500–5000 obyvateli, což představuje 56 % území
a 23 % obyvatel kraje. V okrese Opava žije zhruba
180 tisíc obyvatel na rozloze 1126 km2 a Opavsko
tak
zaujímá
4.
místo
v lidnatosti
Moravskoslezského kraje. Vlivem demografických
změn v kraji představují stále významnější skupinu
obyvatel senioři a obyvatelstvo mírným tempem
stárne. Kraj se potýká s problémem dlouhodobé
nezaměstnanosti.
Z hlediska dopravní infrastruktury jsou
stávající komunikace hodnoceny jako kapacitně
přetížené a často vedou nevhodným způsobem
(např. centry měst a obcí). Krajské město Ostrava je
po mnohaletém úsilí napojeno na dálniční síť. Na
dálnici a mostech se však brzy po uvedení do
provozu vyskytly závady, které významně ztěžují či
omezují provoz. Jejich odstranění není zatím ani po
mnoha měsících vyjednávání dohodnuto.
Významnou roli v osobní i nákladní dopravě hraje v kraji železniční doprava.
V oblasti letecké dopravy je kraj zastoupen především mezinárodním Letištěm Leoše Janáčka
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Ostrava, které je největším regionálním letištěm v České republice. V dopravní obslužnosti
v regionu byl v posledních letech zaznamenán úbytek cestujících veřejné dopravy.
Spotřeba elektrické energie v kraji je vyšší než její výroba. Cílem regionu je rozšířit
využívání alternativních (obnovitelných) zdrojů energie. Významným problémem kraje jsou
lokality brownfields.
Moravskoslezský kraj patří mezi průmyslově nejzatíženější oblasti v České republice.
Těžkým průmyslem jsou postiženy všechny složky životního prostředí. Nejvíce postižené je
Ostravsko, Karvinsko, Třinecko. Svou rozlohou je Moravskoslezský kraj největší oblastí
v celé ČR se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dominantní podíl na znečištění vod mají komunální
odpadní vody. Struktura odpadů v kraji odpovídá struktuře průmyslové výroby.
Na rozdíl od okresu Ostrava je Opavsko typické spíše menším podílem průmyslové
výroby a převažujícím zemědělstvím. Zemědělská půda tvoří polovinu celkové rozlohy území
okresu Opava a významné jsou také plochy lesních porostů. Územím protékají dvě větší řeky
– Opava a Moravice. Negativním rysem opavských obcí, zvláště v chladných a zimních
měsících, je zhoršená kvalita ovzduší způsobená návratem k systému vytápění rodinných
domů tuhými palivy.
V říjnu 2014 v obci proběhly řádné volby členů obecního zastupitelstva. Volební účast
v Bohuslavicích dosáhla 60,66 %. Zastupitelstvo volené na období 2014–2018 má celkem 15
členů. V obci opět působí pouze jedna politická strana KDU-ČSL. Ostatní členové
Zastupitelstva byli zvoleni z řad nezávislých kandidátů. Vliv okolního politického prostředí
na život v obci je jen minimální.

2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST SPRO
2.1

SWOT analýza obce

Na základě charakteristiky obce byla shromážděna východiska pro návrhovou část
strategického plánu. Prostřednictvím SWOT analýzy jsou shrnuty komplexní závěry
analytické části a určena jejich významnost z hlediska rozvoje obce.
SWOT analýza je metodou používanou pro jednoduchou, výstižnou a pokud možno
vyčerpávající a objektivní charakteristiku silných a slabých stránek zkoumaného objektu
(Strong points, Weak points) a jeho možných příležitostí a ohrožení (Opportunities, Threats).
Silné stránky zahrnují komparativní (srovnávací) a konkurenční výhody obce pro
nejrůznější typy rozvojových aktivit. Slabé stránky popisují faktory, které limitují nebo
ohrožují tyto aktivity. Akcentováním silných stránek a odstraňováním nebo alespoň
omezováním slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a
omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.
Specifikování silných a slabých stránek je považováno za vnitřní analýzu situace
v obci, která má za účel stanovit možnosti a potenciál obce. Obec zpravidla má možnost
faktory vnitřní analýzy ovlivňovat. Naopak příležitosti a ohrožení přicházejí většinou
z vnějšího prostředí a obec má omezenou nebo žádnou možnost tyto faktory ovlivnit.
V rámci strategického plánování obce Bohuslavice byly zpracovány 3 SWOT analýzy
vycházející z analytických poznatků sociálně ekonomické analýzy. Obsah a zaměření SWOT
analýz se tematicky shoduje se třemi zvolenými problémovými okruhy specifikovanými dále.
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2.1.1 Obyvatelstvo a lidský potenciál (zaměstnanost, podnikání, kultura, sport)
Silné stránky

Slabé stránky

• Nízká míra nezaměstnanosti v obci

• Špatný technický stav cyklostezek

• Nízký výskyt sociálně patologických jevů

• Chybějící kvalitní restaurace
s celotýdenním provozem

• Soustavné zlepšování bytové situace obyvatel

• Chybějící cukrárna-kavárna-čajovna
s příjemným posezením

• Dobrá životní úroveň domácností
• Pestrý společenský život a tradice kulturních
akcí
• Obecní kulturní dům se sálem a banketní
místností
• Široké spektrum spolkové činnosti
• Tradice kvalitních sportovních akcí a soutěží
• Dobré mezilidské vztahy a zájem obyvatel o
dění v obci
• Přirozený přírůstek obyvatel
• Dostatečný počet a vyhovující vybavenost
dětských hřišť a odpočinkových zón

Příležitosti

Ohrožení

• Očekávané rozšíření podnikatelských aktivit a
nárůst nových pracovních míst

• Odchod kvalifikovaných pracovníků

• Přírůstek občanů vlivem narůstajícího počtu
přistěhovalých obyvatel - využití lidského
potenciálu nově přistěhovalých osob

• Stárnutí obyvatelstva

• Vysoká míra podnikavosti obyvatel obce
• Možnosti čerpání
z veřejných zdrojů

dotací

pro

podnikatele

• Vymezené plochy pro potenciální podnikatelské
aktivity v rámci obce i v plánovaných
průmyslových zónách v okolí obce
• Nové možnosti sportovního vyžití v prostorách
sportoviště při ZŠ
• Podmínky pro turistiku a síť cyklostezek v okolí
obce
• Zázemí velkých měst Ostravy a Opavy
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• Odchod prosperujících podnikatelů

• Vývoj ekonomické situace, změny cen
vstupů a právních předpisů
• Celkový nárůst sociálně patologických
jevů
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2.1.2 Správa obce a veřejné služby (Řízení a správa obce, školství,
zdravotnictví, sociální péče)
Silné stránky

Slabé stránky

• Příznivý stav hospodaření obce

•

• Zkušenosti obce s financováním a řízením
větších investičních akcí

Omezené finanční zdroje rozpočtu na
všechny potřebné rozvojové aktivity

•

Nedostatečná kvalita
zdravotní péče

• Spokojenost obyvatel s kvalitou života
v obci a ochota podílet se na rozvoji obce

•

Nedostatečná
sociální péče

• Zájem obyvatel o informace z Obecního
úřadu

•

Chybějící domov seniorů

a

dostupnost

dostupnost

standardní

• Klidné a bezpečné prostředí venkovského
typu
• Úplné základní vzdělávání v obci tvořené
základní školou a mateřskou školou
• Školní jídelna nabízející dostupné
stravování i pro jiné subjekty
Příležitosti

Ohrožení

• Dostupnost středních a vysokých škol
v regionu

•

Nedostatek vlastních
dofinancování projektů

• Možnosti finanční podpory z národních a
evropských strukturálních fondů

•

Podmíněná dostupnost alternativních
zdrojů na dofinancování projektů
(dotace)

•

Individuální chyby veřejných činitelů

• Využití zkušeností a odborné pomoci
partnerů, spolupracujících obcí a jiných
organizací při řízení projektů
• Efektivnější vzdělávání a komunikace
veřejné a soukromé sféry využitím
informačních technologií
• Aktivní spolupráce obce s okolními
obcemi
a
fungující
mezinárodní
spolupráce
• Členství ve Sdružení obcí Hlučínska a
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
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2.1.3 Infrastruktura a životní prostředí (Dopravní a technická infrastruktura,
životní prostředí)
Silné stránky

Slabé stránky

• Plošná plynofikace obce
• Vlastní zdroj pitné a užitkové vody pro
domácnosti a objekty technické a občanské
vybavenosti.
• Dostupnost telekomunikačních služeb
• Fungující systém odvážení a likvidace odpadů
• Dobývací prostor s ložiskem písků

• Špatný stav některých místních komunikací
a chodníků v obci
• Nedostatek přechodů pro chodce
• Zhoršování stavu ovzduší vlivem spalování
nekvalitního paliva nebo odpadu v RD
• Chybějící vlastní čistírna odpadních vod,
nevyhovující jednotná kanalizace
• Neodpovídající stav místních a státních
komunikací regionu

• Komplexní pozemkové úpravy
• Kvalitní, zemědělsky obhospodařovaná půda
na katastru obce
• Neexistence významných ekologických zátěží

• Podceněná opatření proti nebezpečí
silničního provozu v průtahu obce
• Nepovolené kácení dřevin na území obce

• Přírodní klidová zóna okolo rybníků
• Zlepšení celkového prostředí v obci oproti
minulému stavu

Příležitosti

Ohrožení

• Rozšíření systému třídění odpadů
• Využívání obnovitelných, příp. alternativních
zdrojů energie
• Zvyšování obecné informovanosti a osvěty
obyvatel v oblasti ŽP
• Napojení na dálniční síť a síť rychlostních
komunikací

• Další nárůst silniční dopravy v případě
realizace plánované průmyslové zóny
v Závadě
• Omezování veřejné autobusové dopravy,
nedostatečná dopravní obslužnost obce
autobusovými spoji
• Neexistence přímého železničního spojení
• Ohrožení přívalovými dešti

• Širší nabídka mezinárodních letů na letišti
Leoše Janáčka

• Zatížení životního prostředí intenzivní
silniční (nákladní) dopravou – ovzduší,
hluk, otřesy

• Poloha v blízkosti polských hranic
• Poloha obce v blízkosti významných měst
regionu
• Poloha obce v blízkosti mezinárodního letiště
a letiště regionálního významu

• Těžba písku s negativními dopady na
množství zalesněných území a hladinu
spodních vod v obydlené části obce
• Výskyt černých skládek
• Nepříznivý cenový vývoj ekologických
zdrojů energie a paliv
• Nepříznivý vývoj
hospodářství
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Přehledná struktura SWOT analýzy by měla vedoucím činitelům obce usnadnit
správně formulovat vizi, a tím usměrnit budoucí vývoj obce v souladu s odpověďmi na
následující otázky:

2.2

•

jak zachovat, resp. rozvíjet silné stránky;

•

jak odstraňovat, resp. eliminovat slabé stránky;

•

které z budoucích příležitostí lze využít pro další rozvoj a jak je využít;

•

jakými cestami (prostředky, postupy) bude obec čelit očekávaným ohrožením dalšího
rozvoje.

Strategické dokumenty vyšších územních celků

V rámci dlouhodobého plánování rozvoje obce Bohuslavice byly zmapovány také
strategické dokumenty vyšších územních celků. Pokud směr rozvoje a stanovené cíle budou
efektivně navazovat na plánované rozvojové aktivity mikroregionu, kraje, případně
celonárodní zájmy, budou tím mimo jiné též vytvořeny ideální podmínky pro snazší
financování projektů formou čerpání podpory z evropských či národních fondů (např.
regionální a odvětvové/tematické operační programy).
Obrázek 5 – Hierarchie koncepčních dokumentů

NAD-

• EU, OECD, OSN

NÁRODNÍ

NÁRODNÍ

• Strategie regionálního rozvoje ČR
• Rezortní koncepce
• Strategie rozvoje kraje
• Program rozvoje kraje
• Oborové koncepce

REGIONÁLNÍ

• Strategie rozvoje mikroregionu
• Strategický plán MAS

MIKROREGIONÁLNÍ

• Strategie rozvoje obce
• Program rozvoje obce

MÍSTNÍ

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice pro léta 2014-2021 navazuje na koncepci
relevantních vyšších územních celků i ostatních významných tematicky nebo územně
spjatých rozvojových koncepcí, zejména na strategii Moravskoslezského kraje 2009-2020 a
mikroregionu Hlučínsko. Ty korespondují s cíli národních a nadnárodních dokumentů, čímž
je zajištěna provázanost SPRO Bohuslavice s rozvojovými plány v celé hierarchii.
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2.2.1 Strategie Moravskoslezského kraje
Strategie byla zpracována v roce 2009 jako střednědobý strategický dokument, který
plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Jedním
z důvodů zpracování Strategie bylo získat konkrétní informace a rámec pro strategické
rozhodování a intervence vedoucí k požadovaným změnám v regionu.
V roce 2012 byl plán aktualizován, úprava spočívala především v přizpůsobení
návrhové části změněným podmínkám rozvoje kraje a v zajištění souladu se Strategií Evropa
2020 a s Národními rozvojovými prioritami ČR. Cílem bylo přizpůsobení plánovaných
rozvojových aktivit cílům EU a ČR pro období 2014-2020. Součástí aktualizace bylo také
prodloužení návrhového období do roku 2020.
Moravskoslezský kraj je nejlidnatější region České republiky s bohatým přírodním a
kulturním bohatstvím, který v posledních letech prošel dynamickým obdobím rozvoje a
hospodářské prosperity. Výkonnost ekonomiky kraje i v důsledku silné průmyslové tradice z
velké míry pohání koncentrace exportně založených podniků těžkého průmyslu a na ně
navázaných hodnotových řetězců v oblasti zpracování surovin a oborů strojírenství, které jsou
významnými exportéry znalostí na vyspělé zahraniční trhy po celém světě. Firmy v rámci
těchto řetězců mají vysoký výzkumný a vývojově inovační potenciál. V oblasti výzkumu,
vývoje a inovací se však kraj může opřít i o existenci řady intermediárních institucí, klastrů a
iniciativ. Spolupráce mezi veřejnou, akademickou a soukromou sférou je ve srovnání s
ostatními kraji na vysoké úrovni.
Příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu (např. nejvyšší
hodinová produktivita práce v ČR mimo Prahu) využila po roce 2003 řada investorů. Kraj
může v současnosti stavět nejen na dynamicky se rozvíjejícím automobilovém průmyslu a
jeho know-how, ale také na rozvoji aktivit spojených s informačními technologiemi,
diverzifikujících skladbu ekonomiky. V posledních letech vznikla v regionu řada úspěšně se
rozvíjejících malých a středních firem, které využívají znalosti v tradičních oborech. S
obdobím prosperity souvisí i řada nově vytvořených pracovních míst.
Příležitostí pro další ekonomický rozvoj kraje mohou být v budoucnosti dopady v
současnosti aktuální globální hospodářské krize. V období recese firmy obvykle vyvíjejí
tlak na produktivitu, který je mnohdy doprovázen zaváděním inovací a užší spoluprací s
institucemi ve výzkumu a vývoji. Změna v chování zahraničních firem v průběhu krize může
vést k rozhodnutí realizovat investice v Moravskoslezském kraji. To je příležitost k vyvinutí
úsilí o zatraktivnění regionu, především pro znalostně náročné investice s vyšší přidanou
hodnotou, které jsou zdrojem nových inovačních aktivit a zárodkem budoucí prosperity.
Obnovená důvěra ve finanční trhy po odeznění krize může přivést do kraje i nové
developerské aktivity spojené s tvorbou pracovních míst či regenerací území (tzv.
brownfields). Nepřímým důsledkem krize může být změna v chování obyvatel, například ve
způsobu trávení volného času. Česko mimo Prahu stále patří v rámci Evropy mezi levnější
turistické destinace, což kraji přináší možnost přilákat nové turisty nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí.
Avšak ani Moravskoslezský kraj se přes řadu silných stránek a pozitivní vývoj
posledních let nevyhnul řadě problémů. Kraj patří mezi regiony s nejzatíženějším životním
prostředím v Evropě, ovlivňujícím negativně zdraví obyvatel a také image kraje. Je nezbytné
si uvědomit, že současný stav životního prostředí limituje další rozvoj kraje (plnění
deklarovaných cílů strategie), a to jak v konkrétních postižených oblastech se silně zatíženým
prostředím, tak i v oblastech s cennou přírodou, jejích degradace by snížila atraktivitu kraje.
Dlouhodobé nedostatečné zapojení obyvatel do ekonomických procesů a nízká podnikatelská
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aktivita v porovnání s jinými kraji v České republice je příčinou podprůměrné ekonomické
výkonnosti. Firmám, které v důsledku hospodářské krize neustojí dlouhodobý propad
dodávek, hrozí zánik a ztráta trhů. Další rozvoj výzkumně a vývojově založených inovačních
aktivit v budoucnu nebude možný bez užší provázanosti znalostních institucí s aplikační
sférou, proto je potřeba i nadále posilovat inovační systém v regionu a odvrátit nepříznivý
trend ve financování veřejného výzkumu a vývoje.
Vzdělanost obyvatel kraje je oproti průměru Česka nižší, navzdory přítomnosti
univerzit a vysokých škol, které v posledních letech evidují dynamický nárůst počtu studentů.
Moravskoslezský kraj více než deset let zaznamenává záporné saldo migrace, a to zejména
lidí vzdělaných a v produktivním věku. Pokud se tento trend nepodaří zvrátit, budou se i
nadále obyvatelé kraje stěhovat mimo region a dojde ke stárnutí populace, což negativně
ovlivní jeho konkurenceschopnost.
I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj má do budoucna na
čem stavět a pokud dostatečně zužitkuje svou oborovou specializaci, založenou na využívání
znalostí v tradičních průmyslových oborech a využije rozvoj nových odbytišť na globálních
trzích, má potenciál stát se dynamickým, rychle rostoucím rozvojovým pólem střední Evropy.
K tomu je zapotřebí vytvořit podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání a
pro zapojení místních firem do globálních hodnotových řetězců. Zároveň je potřeba
stimulovat trh práce a zvýšit jeho schopnost zapojit do ekonomiky co nejvíce obyvatel kraje.
S tím souvisí i důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj dovedností a kompetencí. Kraj také
musí nabídnout prostředí a podmínky zvyšující kvalitu života, které budou atraktivní nejen
pro obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky. Tyto potřeby byly formulovány ve strategických
cílech, které jsou popsány a dále rozpracovány ve strategické části tohoto dokumentu.
ROZVOJOVÁ VIZE
„Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí“
Využijeme existující potenciál kraje, až doposud jen částečně objevený. Potvrdíme
svou schopnost překonat složité období recese a po jejím odeznění plně rozvineme svůj
potenciál jednoho ze tří hlavních rozvojových pólů České republiky, kde žijí úspěšní a
spokojení obyvatelé a který má co nabídnout svým hostům. Svou budoucnost stavíme na úctě
k vlastní průmyslové historii, která se postupně mění v technickou excelenci a tím vytváří
specifickou konkurenční výhodu. Rozvoj kraje zaměříme na všechny jeho přirozené územní
celky, které tvoří průmyslová a urbánní aglomerace s centrem v Ostravě, západní a
jihozápadní oblast sahající k Jeseníkům a jihovýchodní část v oblasti Beskyd. Součástí cesty k
naplnění této vize je také dosažení lepšího stavu životního prostředí, které je nezbytnou
podmínkou spokojeného života obyvatel, úspěšného podnikání i zájmu o návštěvu regionu.
Poslání: Tvoříme naši budoucnost hlavou a srdcem!
Náš kraj vnímáme jako živý organizmus, jehož jsme všichni aktivní součástí. Pružná
mysl a svaly vytrénované léty práce na proměně páteřní infrastruktury, ekonomické, dopravní
i technické, jsou naší osobní výbavou. Hledáme chytrá řešení pro budoucnost a využijeme
vnitřní sílu a motivaci k jejich naplnění.
Strategie obsahuje 5 globálních strategických cílů:
1) Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
2) Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny
3) Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti
chudobě
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4) Kvalitní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
5) Efektivní správa věcí veřejných
Tyto globální cíle jsou pak rozpracovány do 31 specifických cílů, u kterých jsou
navrženy konkrétní monitorovací indikátory a také některé klíčové projekty, které přispějí k
naplňování strategie.
Kompletní znění dokumentů Strategie rozvoje MSK na léta 2009-2020 a Analýza
klíčových rozvojových charakteristik MSK je veřejně přístupné ke stažení na internetových
stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_srk_9-20.html.
2.2.2 Strategie mikroregionu Hlučínsko
Za finanční podpory Operačního programu Technická pomoc byla v roce 2014
zpracována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na
období 2014-2020.
Místní akční skupina (MAS) Hlučínsko zahrnuje území mikroregionů Hlučínsko a
Hlučínsko-západ a náleží do něj tři obce s rozšířenou působností: Opava, Hlučín a Kravaře.
Území je vymezeno v severojižním směru tokem řeky Opavy a hranicemi s Polskem a v
západovýchodním směru městy Opavou a Ostravou. Území MAS Hlučínsko se skládá
z katastrů 29 obcí, mezi něž se řadí i Bohuslavice.
Obrázek 6 - Mapa Hlučínska, zdroj dat – MAS Hlučínsko
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V analytické části dokument velice podrobně popisuje aktuální situaci na území MAS
Hlučínska pro tematické oblasti Obyvatelstvo, Vybavenost obcí a služby, Zdravotní a sociální
péče a služby, Život v obcích, Technická infrastruktura, Dopravní infrastruktura, Podnikání a
zaměstnanost a Životní prostředí. Každá kapitola detailně uvádí srovnání z hlediska všech
zastoupených obcí a závěr jednotlivých částí je doplněn SWOT analýzou. Souhrnné poznatky
jsou rozpracovány do potenciálů a potřeb území.
Návrhová část dokumentu definuje „misi“ území. Ta vyjadřuje principy, kterými se
zapojení aktéři budou řídit při rozvoji území a které byly použity při tvorbě strategických a
specifických cílů i opatření:





Trvale udržitelný rozvoj ve všech svých třech aspektech – ekonomickém, sociálním a
environmentálním.
Spolupráce a dlouhodobá partnerství mezi aktéry v území, jak na úrovni oborové, tak
mezioborové.
Inovativnost při řešení potřeb a rozvíjení potenciálu území.
Tradice Hlučínska – poklad, který si musíme hýčkat.

VIZE
„Hlučínsko – region se svébytnou historií, upravenými obcemi a udržovanými
tradicemi, příjemné a tvůrčí prostředí k životu, práci a trávení volného času. Pracovití a
zodpovědní lidé, kteří vědí, odkud a kam jdou.“
V souladu s principy udržitelného rozvoje ve všech třech pilířích (environmentálním,
sociálním a ekonomickým) byly vytvořeny tři okruhy: KRAJINA – SPOLEČNOST –
PRÁCE. V těchto okruzích byly vymezeny strategické a specifické cíle na základě
potenciálů a potřeb, které vzešly z analýzy území, jejich silných a slabých stránek, možných
budoucích potenciálů a hrozeb. Stanovené strategické a specifické cíle a opatření jsou
v souladu s ostatními strategiemi, jež geograficky zasahují území MAS Hlučínsko.
Kompletní znění dokumentu je veřejně přístupné ke stažení na internetových stránkách
http://www.mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/. Některé údaje byly převzaty a
využity při zpracování Sociálně ekonomické analýzy Bohuslavice.

2.3

Vyhodnocení minulého strategického plánu rozvoje

První strategický plán rozvoje obce Bohuslavice byl v tomto rozsahu zpracován pro
období let 2007-2013. V návrhové části strategie byly definovány tři problémové okruhy a ke
každému z nich vymezeny rozvojové projekty, jejichž realizace pomohla k dosažení
vytyčených dlouhodobých cílů rozvoje obce.
Opatření sedmiletého období byly každým rokem přepracovány do zjednodušených
akčních plánů platných pro nadcházející kalendářní rok. Funkci manažera strategie, jehož
hlavní odpovědností je tvorba akčních plánů, aktivní prosazování realizace navržených
opatření a následná kontrola plnění plánu, zastával Mgr. Pavel Dominik, toho času
místostarosta obce Bohuslavice. Přestože se po vyhodnocení uplynulého období ukázalo, že
vzhledem k omezeným finančním zdrojům byly původní představy o množství realizovaných
projektů nastaveny nad hranicí reálných možností obce, celkově lze průběh plnění plánu
hodnotit velice pozitivně.

23 z 78

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

2014-2021

Do dalšího období strategického plánování vstupuje obec s novými zkušenostmi a
s jasnými představami o smyslu a praktickém využití plánu při řízení rozvoje obce.
Vyhodnocení plnění SPRO 2007-2013
Obyvatelstvo a lidský potenciál
Naplánované rozvojové aktivity celkem

22

Realizováno

15

Realizováno průběžně

7

Nerealizováno, přesun na další období

0

Obyvatelstvo a lidský potenciál
Naplánované rozvojové aktivity celkem

29

Realizováno

13

Realizováno průběžně

14

Nerealizováno, přesun na další období

2

Zřízení a podpora domu seniorů,
nerealizovatelné bez dotace

Obyvatelstvo a lidský potenciál
Naplánované rozvojové aktivity celkem

25

Realizováno

9

Realizováno průběžně

9

Nerealizováno, přesun na další období

7

Opravy a budování MK a parkovišť,
ČOV a kanalizace, zeleň,
protipovodňová opatření, technické
služby

Souhrn všech tří okruhů
Naplánované rozvojové aktivity celkem

76

100,0 %

Realizováno

37

48,7 %

Realizováno průběžně

30

39,5 %

Nerealizováno, přesun na další období

9

11,8 %
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Celkově se podařilo realizovat (plně, částečně, průběžně) 67 projektů ze 76
naplánovaných. Úspěšnost strategie minulého období tedy dosahuje 88,2 %. Nepodařilo se
realizovat 9 naplánovaných rozvojových aktivit, a to zejména z důvodu absence volných
finančních prostředků. Projekty nadále zůstávají mezi prioritami obce a byly přesunuty do
plánu příštího období.

2.4

Dotazníkové šetření

Dalším zdrojem velmi cenných informací pro analytickou část strategie se staly
výsledky dotazníkového šetření, které bylo v obci uskutečněno v červnu a červenci roku 2014.
Průzkum probíhal mezi třemi skupinami respondentů, tematicky rozdílné dotazníky
vyplňovali obyvatelé obce, žáci 7. až 9. ročníku základní školy a podnikatelé s místem
podnikání v Bohuslavicích.
2.4.1 Obyvatelé obce
V dotazníkovém šetření bylo ke zpracování přijato celkem 272 vyplněných
dotazníkových formulářů, z toho 121 v tištěné verzi, 151 dotazníků bylo vyplněno
prostřednictvím internetové aplikace zveřejněné na internetových stránkách obce
Bohuslavice. Šetření probíhalo od 9. 6. 2014 do 14. 7. 2014 (36 dnů).
Největší návštěvnost on-line aplikace pro vyplňování dotazníků byla zaznamenána
v prvním týdnu, zejména v prvních 3 dnech po zveřejnění dotazníků (maximum 50 zobrazení
za den). Po zbývající týdny se pohybovala průměrná návštěvnost okolo 10 až 20 osob za den.
Z celkového počtu 478 návštěv byly dotazníky vyplněny, dokončeny a odeslány v 58 %
případů, ve 21 % případů pouze zobrazeny a z 21 % nedokončeny. Vyplňování dotazníků na
internetu téměř všem respondentům trvalo 10-30 min., zhruba 9 % pak 30-60 min.
První série otázek umožňovala respondentům rychle a jednoduše vyjádřit se
k nejrůznějším aspektům ovlivňujícím kvalitu života v obci, a to formou udělení 1-5
hvězdiček.
Nejvíce spokojení jsou respondenti s Čistotou a celkovým vzhledem obce (průměrně
ohodnoceno 3,77 hvězdičkami z 5 možných. Názory mužů a žen v této problematice jsou
téměř shodné, ženy jsou nepatrně kritičtější (3,74 hvězdiček ve srovnání s 3,8 hvězdičkami
mužů).
Na dalším místě v žebříčku spokojenosti je Komunikace obecního úřadu s občany
(3,74 hvězdiček) a se shodným hodnocením Dostupnost a kvalita vzdělávání v místní
mateřské škole (3,74 hvězdiček).
Třetí místo s hodnocením 3,54 hvězdiček si získala Práce zaměstnanců obecního
úřadu. Možnosti kulturního vyžití obdržely 3,45 hvězdiček, přičemž méně hvězdiček
udělovali respondenti do 35 let věku (3,39) než např. osoby starší 56 let (3,82). Možnosti
sportovního vyžití byly ohodnoceny 3,4 hvězdičkami. Opět nižší počet udělovali mladí lidé
do 35 let (3,38), méně náročnými byly osoby starší (3,77).
Průměrnou hodnotou 3,39 hvězdiček byla ohodnocena Kvalita vzdělávání v místní
základní škole. Na sedmé místo se zařadila Bezpečnost v obci s 3,25 hvězdičkami. Nepatrně
méně bezpečně se cítí ženy (3,2) oproti mužům (3,31), stejně tak mladí lidé do 35 let věku
(3,14) oproti osobám starším 56 let (3,31).
Práce obecního zastupitelstva a Rady obce si získala v průměru 3,19 hvězdiček,
Mezilidské vztahy 3,03 hvězdiček. U tohoto kritéria se téměř shodli ženy s muži (3,05 a
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3,00). Bezbariérovost v obci dosáhla 2,94 hvězdiček, přičemž hůře kritérium hodnotili mladí
lidé do 35 let (2,95) než osoby starší (3,00).
Poslední místo s nejmenším počtem hvězdičkového hodnocení zůstalo na Pracovní
příležitosti v regionu s 2,48 hvězdičkami. Kladněji situaci hodnotili muži (2,60) než ženy
(2,36) a také osoby do 35 let (2,65) než osoby nad 56 let (2,33). Rovněž se zdá být situace
příznivější pro osoby s vysokoškolským vzděláním (2,68) oproti těm, kteří dosáhli základního
vzdělání nebo byli vyučeni v oboru (2,42).
Podle většinového názoru by obec měla více zájmu při svém dalším plánování
rozvojových aktivit orientovat na rodiny s dětmi, problémovou mládež a seniory.
Překvapivým zjištěním je skutečnost, že více než pětina respondentů upozorňuje na potřebu
řešení problémů s nepřizpůsobivými osobami se sklonem k požívání alkoholu a omamných
látek. Největší obavy z této skupiny osob mají starší lidé (60 % osob nad 71 let a 48 % osob
nad 56 let).
Velice příznivou zprávou pro vedení obce je obrovský zájem občanů Bohuslavic o
informace z Obecního úřadu. Celkem 97 % respondentů se k otázce vyjádřilo kladně (72 %
ano, 25 % spíše ano), zbylá pouhá 3 % se o informace téměř vůbec nebo vůbec nezajímají.
Trochu více se o dění zajímají muži než ženy, z hlediska věku nejsou znát téměř žádné rozdíly
(do 35 let 94 %, nad 56 let 97 %, nad 71 let 92 %).
Nejčastěji lidé čerpají informace o dění v obci z Obecního zpravodaje (89 %), který je
vydáván a zdarma občanům distribuován jednou měsíčně. Dalším nejžádanějším zdrojem
informací jsou internetové stránky obce (75 %) a také obecní rozhlas (68 %).
Nemalá část obyvatel (28 %) se o informacích dozvídá zprostředkovaně od známých,
přátel, z doslechu. Mladí lidé oproti průměru více využívají internet, naopak méně
vyhledávají přímý kontakt s pracovníky obecního úřadu. S rostoucím věkem významně ubývá
užívání internetu, což lidé nahrazují přímou komunikací nebo sledováním úřední desky a
vývěsek.
Životní prostředí v Bohuslavicích podle názoru většiny občanů znečišťuje: Spalování
nekvalitních paliv a odpadu (70 %), psí výkaly (43 %), černé skládky (37 %), spalování
odpadu na zahradách na otevřených ohništích (35 %), nevyhovující systém kanalizace (26 %),
nezájem občanů třídit odpad (26 %), nedostatečná údržba silnic a chodníků (23 %),
automobilová doprava (22 %), nedostatečná protipovodňová opatření (18 %), prašnost, smog
(18 %), nedostatek kontejnerů na tříděný odpad (14 %), nedostatečná údržba veřejné zeleně (7
%) a jiné (5 %).
Všechny skupiny obyvatel se vzácně shodují na tom, že spalování nekvalitních paliv a
odpadu je nejzávažnějším problémem. Přitom tíživěji situaci vnímají vysokoškolsky vzdělaní
lidé (94 %), méně si na situaci stěžují osoby se základním vzděláním (55 %). Ostatní aspekty
narušující kvalitu životního prostředí se mezi skupinami respondentů liší zpravidla mírně,
větší rozdíly lze zaznamenat např. u černých skládek, které významněji trápí starší občany
(nad 56 let 53 %, nad 71 let 73 %).
Nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími kulturními akcemi jsou Anenské slavnosti
(77 %), Strassenfest (64 %) a Výstava perníků s vánočním jarmarkem (60 %). První tři místa
jsou shodná u respondentů různého věku, pohlaví či vzdělání. Výstavy perníků a vánoční
jarmark se však těší větší oblíbenosti u žen (73 %) než u mužů (47 %), stejně tak u osob
starších (nad 56 let 53 %, nad 71 let 69 %) než mladých lidí (do 35 let 53 %). Strassenfest i
Anenské slavnosti si drží přibližně stejnou oblíbenost napříč všemi skupinami lidí. Hojně
navštěvovanými jsou také akce Táborák na ukončení letních prázdnin a Myslivecké slavnosti.
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Téměř 62 % respondentů hodnotí kladně možnosti sportovního vyžití
v Bohuslavicích. Méně spokojené jsou ženy (54 %) oproti mužům (69 %). Mladí lidé do 35
let jsou spokojeni z 63 %, lidé ve věku 36-55 z 58 %, osoby nad 56 let věku z 68 %.
Z veřejného průzkumu lze usuzovat, že nejvíce navštěvované by bylo volejbalové
hřiště vybudované v areálu Sportovního klubu. Často nebo alespoň občas by si přišlo zahrát
volejbal celkem 103 osob. Pokud by hřiště bylo vybudováno v areálu školy, navštěvovalo by
ho zhruba 83 osob, přičemž se však dá předpokládat další využití ze strany žáků ZŠ. Zřejmě
nejmenší návštěvnost by mělo obnovené hřiště v blízkosti autobusové točny na okraji obce. O
tento druh sportu projevují největší zájem mladí muži do 35 let věku. Přesto ani skupina žen
hrajících volejbal není zanedbatelná (46 osob).
Většina respondentů (64 %, tj. 153 osob) by si přála více pěších a cyklo tras a jejich
regionální propojení. Vysoký zájem o pěší a cyklo trasy (nad 60 %) přetrvává u všech
věkových kategorií, klesá až u občanů starších 71 let (29 %).
102 osobám chybí v obci kavárna, čajovna, cukrárna, kterou by navštěvovali hosté
všech věkových kategorií, v mírně vyšším počtu ženy. Více než 50 lidí by ocenilo, kdyby
v Bohuslavicích bylo více laviček a míst k odpočinku a také klubovna pro zájmové kroužky
dětí.
Ze sledovaných objektů mají nejvyšší návštěvnost místní samoobsluhy a večerka,
které častěji než 1x týdně navštěvuje 120 respondentů (dá se předpokládat okolo 45 % občanů
obce), a dalších 66 respondentů (zhruba 25 % občanů obce) tyto prodejny navštěvuje asi 1x
týdně. Okolo 16 % obyvatel si potraviny a jiné zboží denní spotřeby v Bohuslavicích
nekupuje.
Dá se říct opačný stav lze zaznamenat u místních restaurací. Zhruba 45 % obyvatel je
nenavštěvuje vůbec nebo jen zcela výjimečně. Zhruba 8 % obyvatel restauraci navštíví častěji
než 1x týdně.
V ostatních prodejnách občané nakupují spíše příležitostně, což většinou odpovídá
povaze nabízeného sortimentu (16 % občanů vyhledává tyto prodejny zhruba 1x týdně, 34 %
méně než 1x týdně).
Pobočka České pošty si i přes dnešní možnosti internetové komunikace a
internetového bankovnictví stále drží relativně vysokou návštěvnost. 41 % občanů poštu
navštíví alespoň 1x týdně. Dalších 39 % obyvatel ji navštěvuje v intervalech delších než 1
týden. Pouze 19 % obyvatel služeb pošty v Bohuslavicích využívá jen výjimečně nebo vůbec.
Při četnosti návštěv alespoň 1x týdně navštěvují samoobsluhy častěji ženy než muži (o
6 p. b.), všech věkových kategorií. V restauracích naopak více nakupují muži (o 15 p. b.
častěji než ženy), převážně mladí lidé (do 35 let 36 %, 36-55 let 24 %, nad 56 let 17 %).
Ostatní prodejny vyhledávají častěji muži (o 7 p. b.), různého věku. Mezi zákazníky pošty
jsou ženy i muži zhruba ve stejném poměru, četnost návštěv narůstá s přibývajícím věkem (do
35 let 35 %, 36-55 let 39 %, nad 56 let 52 %).
Již v 85 % domácností je internet každodenní samozřejmostí. Zhruba 10 %
respondentů internetové připojení má k dispozici, ale využívá jej jen občas. Pouze necelých 6
% respondentů uvádí, že internet doma nepoužívá.
Srovnání mezi muži a ženami je zcela vyrovnané. Mladí lidé do 35 let internet
používají denně z 96 %, občas ze 4 %. Žádný z respondentů této věkové kategorie (a ani
dokonce kategorie 36-55 let) neuvedl, že by internet nepoužíval vůbec. Denně internet
využívá 90 % osob ve věku 36-55 let, 58 % osob nad 56 let.
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Každodenní součástí života se ale internet stal i pro 18 % seniorů nad 71 let, dalších
18 % z nich internet používá občas. 64 % domácností osob nad 71 let internet nemá.
Lidé s vysokoškolským vzděláním používají internet doma denně z 96 % (2 % občas,
2 % vůbec). U osob se základním vzděláním je využití 39 % denně, 17 % občas, 45 % vůbec.
S dostupností a otevírací dobou místní pobočky České pošty je plně či spíše
spokojeno 81 % respondentů, možnosti internetového připojení v Bohuslavicích rovněž
kladně hodnotí 81 % občanů. Na pokrytí signálem mobilních operátorů si nestěžuje 84 %
respondentů. Slyšitelnost obecního rozhlasu je hodnocena kladně u 66 % obyvatel,
spokojenost výrazně klesá s přibývajícím věkem.
Za velkými nákupy lidé dojíždějí nejčastěji do Opavy (49 %), poté do Ostravy (46
%), Hlučína (43 %) a Dolního Benešova (35 %). Necelých 6 % obyvatel si vystačí s nákupy
v místních prodejnách.
Preference nákupních lokalit se liší podle skupin respondentů:
 Ženy raději jezdí za nákupy do Opavy, poté do Hlučína, Ostravy a nejméně často do
Dolního Benešova.
 Muži uvádějí, že více nakupují v Ostravě, méně pak v Opavě, Hlučíně a Dolním
Benešově.
 Osoby do 35 let výrazně častěji jezdí do Opavy a Ostravy (57 a 56 %) než do Hlučína a
Dolního Benešova (36 a 36 %).
 Osoby 36-55 let preferují nákupy v Ostravě (47 %), méně pak v Opavě a Hlučíně (42 %),
Dolním Benešově (38 %).
 Osoby nad 56 let nejčastěji kupují v Hlučíně (56 %), pak v Opavě (51 %), Dolním
Benešově (30 %) a nejméně v Ostravě (17 %).
 Osoby nad 71 let si pro nákupy oblíbily Hlučín (82 %), výrazně méně Dolní Benešov (36
%), Ostravu a Opavu (27 %).
 Významný rozdíl v cestování za nákupy lze spatřit u skupin rozlišených podle vzdělání.
Zatímco osoby s VŠ vzděláním preferují nákupy v Ostravě ze 67 %, u osob se základním
vzděláním je to jen z 16 % (resp. z 27 % včetně osob vyučených). Uvedená skupina
respondentů raději nakupuje v Opavě a Hlučíně, případně v Dolním Benešově.
Vzdálenosti do některých nákupních zón, měřeno z centra obce Bohuslavice (kulturní
dům):









Nákupní park Opava Kateřinky
Globus Opava
Forum Nová Karolina
Obchodní centrum Futurum Ostrava
Kaufland Ostrava-Mariánské Hory
Avion Shopping park Ostrava
Hlučín – nákupní střediska
Dolní Benešov – prodejna u křižovatky Opavská a Bolatická

17 km
19 km
24 km
24 km
24 km
29 km
9-10 km
4 km

Téměř polovina (48 %) respondentů uvádí, že autobusovou dopravu nevyužívá,
dalších 32 % považuje četnost autobusových spojů za dostačující. Naopak 20 % občanů by si
přálo autobusové linky posílit, a to jak ve směru na Ostravu, tak Opavu, zejména pak
v ranních a večerních hodinách.
Autobusy pro přepravu ve stejné míře využívají muži i ženy, 62 % mladých lidí do 35
let věku, 43 % osob ve věku 36-55 let, 54 % osob nad 56 let, 73 % osob nad 71 let.
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Se stavem místních komunikací je plně či částečně spokojeno 39 % občanů, 61 %
osob hodnotí situaci negativně. Více spokojenými jsou muži než ženy. Nejméně spokojenou
skupinou jsou osoby ve věku 36-55 let.
Občané Bohuslavic by svou obec rádi prezentovali zejména fotografiemi
zachycujícími místní rybníky, zeleň a krajinu, celkovým pohledem na obec, domy, zahrady,
pole a louky. Hrdí jsou ale také na místní dominantu – kostel Nejsvětější Trojice, dále pak na
zdejší Obecní dům (Obecní úřad) po celkové rekonstrukci či rovněž nově zrekonstruovaný
školní areál.
Představa propagace mezi různými skupinami respondentů se příliš neliší, pouze
s přibývajícím věkem roste preference kostela, ubývá obliba rybníků, zvyšuje se ale i zájem o
propagaci Obecního domu.
Při hledání nové lokality pro bydlení je pro občany Bohuslavic nejdůležitější kvalita
životního prostředí v obci a jejím okolí. Druhým nejvýznamnějším kritériem je bezpečnost
v místě bydliště. Mezi další zmiňovaná kritéria pak respondenti řadí možnosti dopravního
spojení, úroveň sportovního vyžití, dostupnost vzdělávacích institucí, blízkost velkého města,
dobré mezilidské vztahy, úroveň kulturního vyžití, dostupnost zdravotních a sociálních služeb
a nebo na poslední příčce zmíněné pracovní příležitosti a možnosti pro podnikání.
Časté obavy občané Bohuslavic cítí v souvislosti s vysokou rychlostí jízdy vozidel
v obci a nebezpečím při přecházení silnic (celkově 82 %), riziko vandalismu a trestné činnosti
spojené s odcizením majetku znepokojuje dokonce 87 % obyvatel Bohuslavic. S obavami
občané vnímají i rizika související s chováním problémových osob nebo osob pod vlivem
alkoholu a jiných omamných látek (79 %).
Obtěžování podomními prodejci, dealery a členy různých spolků se více či méně bojí
celkově 73 % respondentů, volně pobíhajících psů také 73 %. Jen v nižším počtu pak občané
cítí obavy z důvodu nedostatečného veřejného osvětlení v ulicích nebo z nedostatku soukromí
a anonymity.
Rozdíly ve vnímání rizik mezi muži a ženami jsou téměř zanedbatelné. S malou
převahou se uvedených rizik obávají více ženy, pouze u rizika z nedostatečného veřejného
osvětlení ulic a volně pobíhajících psů mírně převažují obavy mužů.
Mladí lidé do 35 let věku se tolik nebojí vysoké rychlosti vozidel, naopak byly
zaznamenány vyšší obavy z obtěžování podomními prodejci, dealery a členy různých spolků.
Jako vysoké riziko také vnímají vandalismus a majetkovou trestnou činnost. S přibývajícím
věkem pak roste strach z nebezpečí automobilové dopravy. Obavy o majetek jsou významné u
všech věkových kategorií.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že téměř polovina respondentů má z minulého
desetiletí za sebou opravy, rekonstrukce či pořízení nového bydlení (44 %) a dalších skoro
30 % občanů právě do zlepšení své bytové situace investuje. 24 % občanů se zatím ke
změnám v otázce bydlení nechystá, 7 osob uvádí, že mají v plánu se z Bohuslavic odstěhovat.
Nejvíce se do rekonstrukcí a oprav pouštějí mladí lidé do 35 let věku (38 %), méně
pak lidé starší (36-55 let 17 %, 56-70 let 17 %, nad 71 let 0 %). Rovněž počet v současné
době prováděných rekonstrukcí roste u respondentů s vyšším vzděláním.
Do koupě nebo výstavby nového domu/bytu investují opět nejvíce osoby do 35 let
věku (11 %), 3 % osob ve věku 36-55 let, starší osoby 0 %. Zatímco z řad respondentů se
základním vzděláním či s výučním listem neplánuje v současnosti stavět či koupit dům nikdo,
z vysokoškolsky vzdělaných respondentů investici realizuje 13 %. Zároveň ale téměř 60 %
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lidí bez maturity či vysoké školy uvádí, že investice do zlepšení úrovně bydlení stihli již
v minulém desetiletí (oproti 36 % respondentů s vysokoškolským vzděláním).
28 % respondentů si myslí, že se v posledních 7 letech (období, pro něž byl sestaven
předchozí plán rozvoje obce) celkové prostředí obce Bohuslavice výrazně zlepšilo. Více než
polovina všech respondentů se dále domnívá, že se toto prostředí zlepšilo alespoň mírně.
Kladně tedy na otázku odpovídá celkově 81 % respondentů. Dalších 9 % občanů váhá, neboť
situaci nedokáže posoudit, 6 % obyvatel je názoru, že prostředí zůstalo stejné, a pouze 4 %
lidí vnímá vývoj situace negativně.
Spokojení jsou zhruba stejně jak muži, tak ženy. Zatímco kladně vývoj celkového
prostředí Bohuslavic hodnotí mladí lidé do 35 let věku ze 76 %, spokojenost s věkem narůstá.
Změny k lepšímu vnímá více než 90 % občanů nad 56 let i nad 71 let.
S bydlením v obci Bohuslavice je plně spokojeno 50 % občanů, spíše spokojeno
dalších 46 %, dohromady tedy 96 % občanů. Pouze 4 % občanů hodnotí bydlení
v Bohuslavicích více či méně neuspokojivě.
Výhradně spokojených je více mužů než žen (56 % oproti 44 %), spokojenost
s bydlením v obci narůstá s rostoucím věkem (42 % osob do 35 let, 46 % 36-55 let, 63 % 5670 let, 91 % nad 71 let). U seniorů nad 71 let se neobjevila jediná negativní odpověď (plně
nebo spíše spokojeno je v Bohuslavicích 100 % z nich).
Nejvyšší prioritu pro realizaci v letech 2014-2021 občané udělili následujícím
investičním záměrům obce: Obchvat střediska Moravec; Zvýšení dopravní bezpečnosti (např.
zpomalení na vjezdech do obce, řešení dopravní situace na přechodu u kostela, zřízení dalších
přechodů apod.); Výstavba cyklostezek a polních cest, Dům pokojného stáří (řešený jako
pobytová služba pro lidi, kteří se o sebe nedokáží postarat); Výstavba sběrného dvora;
Rozšíření hřbitova, Oddílná splašková kanalizace a ČOV; Úprava centra obce a okolí
kulturního domu; Vybudování parkovišť (ZŠ a MŠ a kostel, hřiště SK Bohuslavice) aj.
Dotazníkového šetření se celkově zúčastnilo 272 občanů, z toho
137 mužů a 135 žen. 194 respondentů (tj. zhruba 71 %) žije
v Bohuslavicích již od svého narození, zbylých 78 osob (tedy 29 %) se
do obce přistěhovalo později. Nejpočetněji je mezi respondenty
zastoupena věková skupina 36-55 let (113 osob, 42 %), dále pak
skupina 21-35 let (73 osob, 27 %), skupina 56-70 let (52 osob, 19 %), skupina 20 nebo méně
let (23 osob, 8 %), skupina 71 nebo více let (11 osob, 4 %).
Největší část respondentů je zaměstnána v soukromém sektoru (35 %), stejný podíl
tvoří zaměstnanci veřejného sektoru a důchodci (18 %), menší skupiny tvoří žáci a studenti
(11 %), osoby v domácnosti nebo na mateřské/rodičovské dovolené (8 %) a podnikatelé či
vykonavatelé svobodného povolání (8 %). Pouhá 2 % respondentů tvoří osoby v současné
době nezaměstnané.
Nejvíce respondentů (32 %) za prací nebo studiem dojíždí do měst či obcí v okrese
Opava (mimo Bohuslavice), jen nepatrně méně (32 %) pak do měst a obcí v okrese Ostrava.
23 % respondentů nepracuje ani nestuduje. 13 % studuje či pracuje přímo v Bohuslavicích, 6
% dojíždí mimo okresy Opava či Ostrava.
Výsledky dotazníkového šetření byly porovnávány i z hlediska dosaženého stupně
vzdělání. Základní vzdělání uvádí 11 %, základní nebo středoškolské vzdělání bez maturity
(vyučeni v oboru) celkem 34 %.
Nejpočetnější skupinou jsou středoškolsky vzdělaní občané s maturitou (40 %).
Vysokoškolské magisterské studium ukončilo 13 % respondentů, dohromady
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s vysokoškolským bakalářským a vyšším odborným tvoří tato skupina 24 % všech
respondentů.
Do analýzy výsledků byly zahrnuty všechny dotazníky, vyřazeny byly pouze některé
odpovědi jediného respondenta, které zcela zjevně neodpovídaly účelu ani obsahu položených
otázek.
2.4.2 Žáci vyšších ročníků ZŠ
Žáci 7. až 9. třídy základní školy v Bohuslavicích on-line dotazníkové formuláře
vyplnili v průběhu vyučování ve dnech 19. 6., 23. 6. a 26. 6. 2014. Úspěšnost při porovnání
návštěvnosti, vyplnění a odeslání dotazníků lze díky organizaci průzkumu považovat za
stoprocentní. Žákům zabralo zpracování odpovědí 10-30 min.
Dotazník obsahoval celkem 27 otázek. Na většinu z nich mohli odpovídat jak žáci
s bydlištěm v Bohuslavicích, tak žáci dojíždějící do místní školy z jiných obcí. Několik otázek
bylo naopak určeno výhradně dětem s bydlištěm v Bohuslavicích.
Šetření se účastnilo 21 žáků 7. třídy, 15 žáků 8. třídy a 16 žáků 9. třídy. Celkem tedy
52 dětí, z toho 22 dívek a 30 chlapců. 34 dětí žije v Bohuslavicích již od svého narození, 5
dětí se do obce přistěhovalo později, 13 žáků do školy v Bohuslavicích dojíždí z jiných obcí.
Větší polovinu dětí (52 % všech žáků, 62 % žáků s bydlištěm
v Bohuslavicích, 11 % žáků s bydlištěm mimo Bohuslavice) zajímají
informace z Obecního úřadu. 38 % místních žáků na otázku
odpovědělo záporně (25 % spíše ne, 13 % ne). Velmi vysokou oblibu
mezi zdroji informací si získal obecní zpravodaj, který si čte 90 % dětí
(95 % dětí z Bohuslavic, 62 % ostatních). 85 % žáků (90 % místních, 62 % ostatních)
poslouchá hlášení obecního rozhlasu, 72 % žáků (79 % místních, 37 % ostatních) sleduje
internetové stránky obce, 32 % žáků (31 % místních, 37 % ostatních) si alespoň občas čte
informace na úřední desce obce a 28 % dětí (28 % místních, 25 % ostatních) si alespoň někdy
pouští regionální televizi na internetu.
Celkově polovina dětí (54 % místních, 29 % ostatních žáků) se shodla na názoru, že
životní prostředí v obci Bohuslavice nejvíce znečišťuje spalování nekvalitních paliv a
odpadu. Na druhé místo pak 48 % dětí (44 % místních, 71 % ostatních) zařadilo psí výkaly,
třetí místo si drží se 41 % černé skládky. Čistotu v obci narušuje také nedostatečná údržba
silnic a chodníků (30 %), spalování odpadu na zahradách na otevřených ohništích (28 %),
nezájem občanů třídit odpad (28 %), prašnost a smog (22 %) a nedostatečná údržba veřejné
zeleně (28 %). V menší míře žáky trápí nevyhovující systém kanalizace (17 %), nedostatek
kontejnerů na tříděný odpad (15 %), nedostatečná protipovodňová opatření 13 %,
automobilová doprava (7 %) a jiné nešvary (např. znečišťování rybníku).
Mezi nejoblíbenější kulturní akce děti s bydlištěm v Bohuslavicích zařadily Anenské
slavnosti, které pravidelně navštěvuje 85 % žáků. Alespoň někdy se přijde podívat dalších 10
% dětí, tj. celkem 95 % všech místních dětí (akci navštěvuje dalších cca 6 žáků uvedené
věkové kategorie ze Závady). Z ještě vyšší účasti bohuslavické mládeže se těší pořadatelé
tradičních strassenfestů (celkem 100 % cílové skupiny, plus další cca 4 žáci ze Závady).
Táborák na ukončení letních prázdnin si nenechá ujít 67 % místních dětí, 87 % i s těmi, kteří
se táboráku účastní alespoň některý rok (na táborák se alespoň někdy přijede podívat cca 5
žáků ze Závady). Na vánoční jarmark spojený s výstavou perníků se těší celkem 90 % stálých
i občasných návštěvníků z řad místních žáků (plus cca 3 žáci ze Závady). Na akce ZŠ a MŠ
téměř vždy zavítá 20 % všech žáků, příležitostně podle druhu akce dalších 61 % dětí,
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dohromady tedy 81 %. Nemalý počet svých stálých příznivců mají také akce s duchovní
tématikou, hasičské soutěže, opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice, myslivecké slavnosti
nebo fotbalová utkání.
Mimo školu se děti v Bohuslavicích věnují sportovním a jiným volnočasovým
aktivitám (nejčastěji jde o fotbal či hasičský kroužek, florbal, kroužek angličtiny, zpěv a
jiné). Za zábavou děti z Bohuslavic dojíždějí také do jiných obcí (taneční kroužky, fotbal,
tenis, obory umělecké školy apod.).
Větší část dětí se domnívá, že v obci Bohuslavice není dostatek příležitostí pro aktivní
sportovní vyžití (39 % spíše ne, 13 % ne, celkem 52 %). Naopak 17 % dětí je s možnostmi
sportovního vyžití spokojených, 24 % spíše spokojených (celkem 41 %). Zbylých 7 % situaci
nedokáže posoudit. Více optimisticky situaci vnímají děti s bydlištěm v Závadě oproti dětem
žijícím přímo v Bohuslavicích, stejně tak lépe situaci hodnotí chlapci v porovnání s dívkami.
Na otázku, kde vybudovat hřiště pro plážový volejbal, přišlo nejvíce kladných
odpovědí pro areál školy, kde by si často nebo alespoň občas přišlo zahrát 33 žáků. Druhým
vhodným místem z hlediska zájmu mládeže se jeví areál Sportovního klubu (26 dětí).
Obnovené hřiště u točny na okraji obce by přilákalo 23 dětí.
Děti se také mohly vyjádřit k otázce, jakou aktivitu by v Bohuslavicích rády
provozovaly, kdyby k ní mohly být vytvořeny podmínky. Nejčastější odpovědí je plavání
nebo baseball.
Zajímavé výsledky přineslo srovnání, kolik času děti ve skutečnosti tráví
každodenními aktivitami a naopak kolik času by si u těchto činností přály trávit. Psaní
úkolů, učení a čtení by nejraději děti zkrátily z 1 hodiny a 5 minut na pouhých 39 minut.
S kamarády venku nebo na zahradě mládež průměrně denně údajně stráví 3 hodiny a 7 minut,
ale rádi by tento čas prodloužili na 5 a půl hodiny. Domácí práce mládež zdrží zhruba na 1,5
hodiny denně, ale podle odpovědí by stačilo 51 minut. Sportováním se děti baví průměrně
necelé 2 hodiny denně, ale podle přání by to mohlo být až skoro 4 hodiny. S časem stráveným
u počítače, tabletu, s mobilem a hraním videoher jsou děti zřejmě spokojené, průměrná
hodnota všech odpovědí dosahuje 3 hodin a 23 minut, přičemž přání je jen o málo vyšší – 3
hodiny a 42 minut. Sledování televize děti baví zhruba 2 hodiny denně, přáním by bylo 2,5
hodiny.
Zhruba 73 % žáků 7. až 9. třídy základní školy už má představu o svém budoucím
povolání. 90 % žáků věří, že výsledky ze základní školy jsou důležité pro jejich budoucí
povolání, 8 % nikoliv (zbylá 2 % respondentů na otázku neodpověděla). 79 % dětí je
spokojených s prostředím, ve kterém se učí (školní areál), 19 % ne. 67 % žáků se domnívá, že
se ve škole nevyužívají moderní způsoby výuky dostatečně, 29 % ano. 27 % dětí by využilo
možnost přestoupit na jinou základní školu, kdyby takovou příležitost dostalo, naopak 70 %
dětí by i přes nabídnutou možnost zůstalo. 79 % dětí uvádí, že má ve třídě dostatek dobrých
kamarádů, 17 % odpovědělo negativně.
Na otázku, co by děti ve škole změnily, kdyby byly ředitelem či ředitelkou, zazněla
nejčastěji odpověď pro zavedení bufetu nebo alespoň automatu, ve kterém by si žáci mohli
zakoupit jídlo či pití. Více odpovědí se týkalo také zvýšení počtu interaktivních tabulí a větší
využití počítačů či tabletů při výuce.
46 % žáků připustilo, že se někdy kvůli školy cítí ve stresu, dalších 35 % dětí stres
pociťuje často, 19 % žáků téměř vůbec. Největší obavy vycházejí ze strachu z písemek nebo
zkoušení a z toho plynoucích známek. Rozdíl ve vnímání stresu je znát ve srovnání výsledků
z hlediska bydliště. Zatímco téměř vůbec stres nepociťuje 23 % bohuslavických dětí (10
žáků), u dojíždějících dětí je to jen necelých 8 % (1 žák). Zbývajících 92 % žáků dojíždějících
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do školy z okolních obcí se cítí ve stresu někdy či často ve stejném poměru (tj. 46 % a 46 %).
46 % dětí z Bohuslavic pociťuje stres někdy, 31 % často. Intenzivněji stres vnímají dívky (45
% všech dívek se cítí ve stresu často, zatímco u kluků je to 27 %).
Žáci rovněž zavzpomínali na dávné časy strávené v místní mateřské škole. Nejlepší
byla bezstarostnost, volnost, žádné učení, hraní si a spánek. Naopak nerady děti měly
svačinky a obědy – často zmiňovaný problém předškoláků.
98 % dotázaných uvádí, že internet doma používají denně, 2 % (1 žák) občas, 0 %
vůbec.
Turisty do Bohuslavic by děti lákaly zejména na místní rybníky, zeleň a krajinu (75 %
odpovědí), pyšní jsou ale také na místní kostel (73 % odpovědí). Svou obec by prezentovali
také obrázky s celkovým pohledem na vesnici, domy a zahrady, pole a louky (64 %
odpovědí). Obecním domem (obecním úřadem) po celkové rekonstrukci by se pochlubilo 41
% dětí, nově zrekonstruovaným školním areálem 27 % dětí, 11 % sportovním areálem
Sportovního klubu, 9 % kulturním domem, 7 % místními dětskými hřišti, se silou jednoho
hlasu by Bohuslavice mohly být turistům prezentovány též prostřednictvím místních
restaurací nebo aktivitami mladých hasičů.
V otázce vnímání bezpečnostních rizik mohly děti volit z 3 odpovědí: Tohoto rizika
se obávám, Cítím mírné obavy, Toto riziko mě netrápí. Nejvíce děti znepokojuje chování
problémových osob nebo osob pod vlivem alkoholu a omamných látek (celkem 68 % dětí
uvedlo, že se rizika obává nebo cítí mírné obavy). Stejně tak celkem 55 % dětí cítí alespoň
mírné obavy z vandalismu a trestné majetkové činnosti. Dalších 66 % žáků jako riziko vnímá
volně pobíhající psy nebo problém obtěžování podomními prodejci, dealery, členy různých
spolků (57 %). Vysoké rychlosti jízdy vozidel v obci a nebezpečí při přecházení silnic se
obává 9 % dětí, mírné obavy cítí 45 % dětí, dohromady tedy 54 %. Jako nejméně závažná
rizika lze hodnotit nedostatek soukromí a anonymity a nedostatečné veřejné osvětlení
v ulicích. Znatelně více se uvedených rizik obávají děvčata, méně pak chlapci. Zatímco riziko
plynoucí z vysoké rychlosti vozidel hodnotí dívky jako druhé největší, chlapci tuto hrozbu
řadí až na 6. místo ze 7 uvedených rizik.
Početná skupina dětí (téměř 80 %) usuzuje, že se výrazně nebo alespoň mírně za
posledních sedm let zlepšilo celkové prostředí obce Bohuslavice. Dalších 7 % dětí se
domnívá, že prostředí zůstalo stejné, 14 % žáků tuto situaci nedokáže posoudit. Žádné z dětí
prostředí obce nehodnotilo negativně. Více prostředí Bohuslavic chválí dívky.
Na otázku, zda jsou děti spokojené s bydlením v obci Bohuslavice, odpovědělo 64 %
místních žáků „ano, líbí se mi tady“, 33 % „docela ano“. Celkově je spokojeno 97 % dětí.
Méně pozitivně své bydlení hodnotí pouze 1 žák, který by se i rád přestěhovali jinam.
Spokojenost opět převládá u děvčat.
57 % dotázaných dětí z Bohuslavic by si přálo žít v Bohuslavicích i v dospělosti, 11
% ne, zhruba třetina dětí zatím váhá. Přestože jsou děvčata spokojená v Bohuslavicích více
než kluci, v budoucnu by chtělo v obci zůstat více chlapců než dívek.
Do dalších let by si tito mladí obyvatelé Bohuslavic přáli, aby bylo v obci vybudováno
zejména koupaliště a také více sportovních ploch, včetně samostatného areálu pro hasiče.
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2.4.3 Podnikatelé
Dotazníkové šetření mezi podnikateli se sídlem či místem podnikání v Bohuslavicích
probíhalo od 9. 6. 2014 do 14. 7. 2014 (36 dnů). V tomto období on-line dotazník zveřejněný
na internetových stránkách obce vyplnilo a odeslalo pouhých 12 respondentů. Zájem z řad
podnikatelů byl nízký i přes opakované výzvy a žádosti obce o spolupráci.
Vzhledem k zanedbatelné velikosti vzorku je vypovídací schopnost dotazníků velice
nízká, z odpovědí nemohou být vyvozovány a přijímány žádné obecně platné závěry. Získané
údaje budou posuzovány alespoň jako názory a doporučení jednotlivců z řad cílové skupiny
podnikatelů.
Z celkového počtu 90 návštěv dotazník vyplnilo a odeslalo jen 13 %. Dalších 47 %
respondentů dotazník pouze otevřelo a zbylých 40 % podnikatelů dotazník nedokončilo.
Polovině respondentů stačilo k vyplnění formuláře 5-10 min., druhá polovina vyplňovala
dotazník v rozmezí od 10 do 30 min.
Mezi respondenty je 8 samostatných podnikatelů - fyzických
osob a 4 respondenti podnikají jako spoluvlastníci právnické osoby.
Z hlediska oboru je nejvíce zastoupen obchod (nákup, prodej) a opravy
spotřebního zboží a motorových vozidel (4), dále stavebnictví (3),
ostatní služby – osobní, veřejné a sociální (2), doprava, skladování a
spoje (1), finanční služby a zprostředkování (1), průmysl (1).
Více než 25 zaměstnanců zaměstnávají 2 respondenti, 1-10 zaměstnanců 4
respondenti, největší podíl respondentů (6 z 12) nezaměstnává žádné osoby. Polovina
respondentů podniká teprve 1-4 roky, čtvrtina naopak již více než 20 let. Mezi zbývající
čtvrtinou jsou 2 podnikatelé působící na trhu 5-9 let, 1 podnikatel 10-19 let.
Ze získaných informací vyplývá, že největší negativní vliv na nynější a budoucí vývoj
podnikání zúčastněných respondentů mají současná nepříznivá ekonomická situace a s ní
související útlum poptávky, dále nízká dostupnost financování rozvojových aktivit a
nedostupnost kvalifikované pracovní síly.
Téměř 92 % respondentů využívá v podnikání internet pro e-mailovou
korespondenci, 83 % k platbám prostřednictvím internetového bankovnictví a stejné procento
využívá internet jako nástroj pro prezentaci své firmy (reklama, vlastní internetové stránky).
Pro 75 % respondentů je internet významným zdrojem informací, 50 % podnikatelů
komunikuje přes internet s úřady (elektronická podání, daňová přiznání, přehledy apod.).
Třetina respondentů si zřídila na internetu e-shop k prodeji vlastních produktů či služeb.
Větší polovina dotázaných podnikatelů neplánuje v příštích 7 letech rozšíření svého
podniku, 6 podnikatelů (55 %) ano, přičemž 5 z nich disponuje dostatečnými prostory pro
rozšíření aktivit ve stávajícím místě podnikání a 1 podnikatelský subjekt zamýšlí výstavbu
nových objektů v rámci obce Bohuslavice. Změny si vyžádají několika miliónové investice,
předběžně lze očekávat vznik 6-11 nových pracovních pozic. Změny podnikatelé zvažují
zejména v důsledku nevyhovujících stávajících prostor, špatného dopravního spojení
v současném místě podnikání nebo za účelem obsazení nových trhů a rozšíření okruhu svých
zákazníků.
Polovina respondentů uvádí, že se při svém podnikání zamýšlí nad otázkou inovací,
nejčastěji se pak inovace zavádějí do oblasti distribuce a marketingu (nové způsoby prodeje),
do organizace práce a pracovních podmínek či do samotné výroby (produktové, technologické
nebo materiálové změny).
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U 60 % podnikatelů v předchozích 5 letech narůstal počet zaměstnanců, u 20 %
klesal a u zbylých 20 % zůstal na stejné úrovni. 4 podnikatelé (80 % odpovědí) plánuje
v budoucích 7 letech přijmout nové zaměstnance, žádný z podnikatelů neuvádí záměr
propouštět.
Více než polovina dotázaných hodnotí úroveň vlastních pracovních sil jako
vynikající, zbylých 43 % jako dobrou. Žádný z respondentů nehodnotí své zaměstnance
negativně. Průměrné mzdy zaměstnanců ve výrobě dosahují 11-30 tisíc Kč měsíčně, u
administrativních pracovníků se měsíční mzdy pohybují od 16 tisíc Kč a více.
Třetina zaměstnavatelů připouští, že se potýká s problémy při hledání nových
kvalifikovaných pracovních sil. Ze svých zkušeností usuzují, že uchazeči o zaměstnání
neprojevují dostatečnou motivaci k zodpovědné práci, mají kvalifikaci v nevhodných
profesích nebo vyžadují vysoké mzdové ocenění.
Mezi pozitiva, která přinesl vstup ČR do EU, podnikatelé řadí např. snadnější přístup
na zahraniční trhy nebo zjednodušení administrativy ve vztahu se zahraničím. Naopak jako
negativní důsledky vstupu ČR do EU vnímají růst cen vstupů (materiál, energie apod.) a nutné
vynakládání finančních prostředků na přizpůsobení se podmínkám EU.
O problematiku čerpání dotací na rozvoj podnikání nejeví zájem větší polovina
respondentů (55 %), dalších 36 % podnikatelů by potřebovalo o možnostech financování
rozvoje ze strukturálních fondů získat více informací, pouze 1 podnikatel uvádí, že se o
možnosti čerpání dotací na podporu podnikání již zajímá a plánuje v následujících letech
žádost o dotaci podat. Žádný z respondentů zatím podporu formou datace nezískal.
Zhruba 64 % dotázaných podnikatelů je více či méně ochotných jednat o partnerství
s jinými ekonomickými subjekty, pokud by to pro obě strany přineslo výhody (např. rozšíření
okruhu zákazníků, nižší náklady na propagaci, inovace, posílení pozice na trhu, image atd.),
zbylých 36 % se k této otázce staví více či méně negativně.
Největší zájem o podporu ze strany obce je v oblasti společné propagace, dále pak
podnikatelé žádají větší účast podniků na strategii rozvoje obce, rozsáhlejší poskytování
informací o rozvojových plánech obce nebo jeví zájem o dotační poradenství. (Pozn.: Nutno
upřesnit, že zájem o spolupráci s obcí je evidentní u podnikatelů, kteří se zúčastnili tohoto
dotazníkového šetření. Naopak z velmi nízkého počtu vyplněných dotazníků lze vyvodit
převažující nezájem většiny podnikatelských subjektů účastnit se procesu plánování rozvoje
obce.)
91 % respondentů je plně nebo spíše spokojených s pokrytím signálu mobilních
operátorů v místě svého podnikání, 82 % podnikatelů je plně nebo spíše spokojených
s možnostmi internetového připojení v místě podnikání, 64 % podnikatelů je spokojeno
s dostupností poštovních služeb na místní pobočce České pošty.
Jako dobré místo k podnikání hodnotí obec Bohuslavice polovina dotázaných
respondentů. Čtvrtina podnikatelů má k takovému místu podnikání výhrady, pro 17 %
podnikatelů jsou Bohuslavice výbornou volbou, pro 1 podnikatele (8 %) jsou Bohuslavice
nevyhovujícím místem k podnikání.
Kompletní výsledky dotazníkového šetření, včetně originálního znění otázek a odpovědí
respondentů, komentářů, tabulek a grafů tvoří samostatnou přílohu tohoto dokumentu.
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU
Následující kapitoly dokumentu představují návrhovou část strategie, která se opírá o
závěry všech výše uvedených analýz. Návrhová část je tvořená strategickou vizí, globálním
cílem, seznamem vytyčených opatření a rozvojových aktivit a také nastaveným systémem
podpory realizace plánu rozvoje.
V dalších kapitolách jsou pojmenována a blíže rozpracována témata rozvoje od
obecných představ až ke konkrétním činnostem. Základní směry rozvoje obce jsou stanoveny
prostřednictvím vize a cíle (cílů).

3.1

Vize obce

Dlouhodobá vize rozvoje je charakteristická komplexním pohledem na obec a
formuluje představu, čeho by obec chtěla v horizontu strategického plánu rozvoje dosáhnout.
Globální cíl pak stručně vymezuje základní cestu a výsledek rozvojového procesu.
Vize
•
•
•
•

Představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce.
Popisuje žádoucí stav, jehož má být dosaženo.
Vyjadřuje představu o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat.
Je souborem priorit obce, „směrovkou“ rozvoje.

Strategická vize rozvoje obce Bohuslavice je politickým konsensem a všeobecnou
dohodou o zaměření jejího dalšího rozvoje, vychází z potřeb a analytických poznatků
Sociálně ekonomické analýzy, ze znalostí a zkušeností vedení obce a opírá se o představy a
přání obyvatel a podnikatelů obce. Stanovená vize deklaruje dlouhodobé cíle a rozvojové
záměry obce a je v souladu s vizí regionálních strategických dokumentů.
Vedení obce Bohuslavice, ve spolupráci s pracovním týmem strategického plánu,
představuje tuto vizi rozvoje s časovým horizontem do roku 2021:

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.
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Globální cíl

Globální cíl představuje hodnotitelné vyjádření stavu, jehož má být dosaženo do konce
daného plánovacího období. Pro naplnění strategické vize rozvoje si obec Bohuslavice
stanovuje do roku 2021 tento globální cíl:
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.

3.3

Problémové okruhy

V rámci strategického plánování rozvoje v Bohuslavicích byly stejně jako v minulém
plánovacím období stanoveny 3 problémové okruhy, které tvoří základní pilíře dlouhodobého
rozvoje obce:
Čís.

Označení

Název problémového okruhu

1.

O

Obyvatelstvo a lidský potenciál

2.

S

Správa obce a veřejné služby

3.

I

Infrastruktura a životní prostředí

3.3.1 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,
podmínky volnočasových aktivit obyvatel, sportovního, společenského a kulturního vyžití
v obci.
Obec v rámci podpory malého a středního podnikání bude iniciovat projekty, které
nepřímou formou povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšnosti místních
podnikatelů a zvýšení kvality podnikatelského prostředí v Bohuslavicích. Dlouhodobým
zájmem obce je rozvíjet vzájemnou spolupráci a vytvářet nové partnerské vztahy mezi
podnikateli a veřejnou sférou.
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S cílem udržet současnou vysokou úroveň zaměstnanosti obyvatel bude obec přispívat
ke zvyšování schopnosti občanů uplatnit se na trhu práce, a to zejména vytvářením podmínek
pro další vzdělávání a osobnostní rozvoj.
Přímou i nepřímou formou budou podporovány aktivity, které pomohou udržet a dále
rozvíjet tradice pestrého společenského a kulturního dění v obci a které dále rozšíří nabídku
příležitostí aktivního trávení volného času obyvatel. V zájmu obce je rovněž rozvíjet a
modernizovat zařízení určená pro sportovního vyžití.
3.3.2 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.
V tomto směru chce obec i nadále rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi občany a
veřejnou sférou, zvýšit úroveň a kvalitu práce Obecního úřadu a posilovat image obce.
Jakožto zřizovatel místní základní a mateřské školy bude obec podporovat projekty,
které povedou ke zlepšení kvality výuky a vzdělávání dětí v obci.
Obec se zaměří na řešení problému nedostatečného zajištění sociálních a zdravotních
služeb v obci a bude se podílet na vytváření podmínek pro zabezpečení kvalitní a dostupné
zdravotní péče lékařů (praktického, dětského, případně dalších odborných lékařů), vyhovující
sociální péče a služeb pokojného stáří pro obyvatele obce.
3.3.3 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.
Úloha obce v této oblasti bude spočívat v iniciování nebo podporování aktivit
směřujících k zajištění bezpečné a plynulé dopravy v obci, ke zlepšení obslužnosti obce a
podmínek autobusové veřejné přepravy osob a ke zvyšování možností bezbariérového pohybu
v Bohuslavicích.
Podaří-li se získat potřebné finanční prostředky na vybudování čistírny odpadních vod
a nové oddílné splaškové kanalizace, budou zahájeny práce na projektu, který by nahradil
nežádoucí stávající jednotnou kanalizační síť odvádějící splaškové a dešťové vody od
obyvatelstva do místního Bohuslavického potoka. O projekt je dlouhodobě usilováno jak
v zájmu zlepšení životního prostředí v obci, tak i z estetických, hygienických a legislativních
důvodů. Mezi prioritami obce zůstávají také nezbytné projekty na opravy a údržbu místního
vodovodu a vrtu, případně na opravy a údržbu stávající kanalizační sítě.
Podporovány budou také projekty směřující k zajištění čistoty a pořádku v obci,
k zlepšení kvality povrchových vod a posílení estetické funkce vodních ploch a toků a
k rozvoji veřejných zelených ploch na území Bohuslavic. Obec bude navrženými opatřeními
usilovat o zamezení využívání neekologických forem likvidace odpadů a o vytváření
podmínek ekologické stability v obci.
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Priority a specifické cíle

Proces tvorby strategického plánu je završen fází, v níž se navrhují priority rozvoje,
opatření a jednotlivé rozvojové aktivity. Strategický tým vymezil ke každému problémovému
okruhu několik přednostních oblastí, tzv. priorit, ke kterým byl definován specifický cíl.
Dalšími kroky pak byly určeny cesty, jakými budou cíle dosaženy.
Priority ukazují přednostní směr pro řešení, která by měla vést k naplnění globálního
cíle rozvoje, a to v členění podle jednotlivých problémových okruhů. V procesu strategického
plánování obce bylo stanoveno níže uvedených 10 priorit. Ke každé prioritě vymezeného
problémového okruhu byl definován specifický cíl, jehož dosažení by mělo být zajištěno
pomocí dále stanovených opatření.

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

Popis

Specifický cíl

I1

Dopravní infrastruktura a obslužnost
obce

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

I2

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.

I3

Životní prostředí

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

Vize obce a globální cíl

Schéma procesu tvorby strategie
Primární informace
(dotazníkové šetření, přínos
pracovní skupiny)

Sociálně ekonomická analýza
(Profil obce)

Sekundární informace (data
ČSÚ, FÚ, ÚP, informační
portály aj.)

SWOT analýza

Opatření (projekt)
Priorita
Opatření (projekt)
Problémový okruh a
jeho specifický cíl
Opatření (projekt)
Priorita
Opatření (projekt)
Opatření (projekt)
Problémový okruh a jeho
specifický cíl

Priorita
Opatření (projekt)

Opatření (projekt)
Problémový okruh a jeho
specifický cíl

Priorita
Opatření (projekt)
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Opatření

Podrobněji jsou cíle charakterizovány prostřednictvím opatření a konkrétních
rozvojových aktivit. Opatření jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených cílů
a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Opatření určují způsob naplnění příslušné
priority. Pro tři problémové okruhy byla definována tato opatření:
Problémový okruh č. 1 – Obyvatelstvo a lidský potenciál

Obyvatelstvo a
lidský potenciál
Okruh O
Podnikatelské
prostředí
Priorita O1
Rozvoj
komunikace a
spolupráce s
podnikateli

Opatření O1.1
Podpora
podnikatelů

Opatření O1.2

Zaměstnatelnost
Priorita O2

Rozvoj
celoživotního
vzdělávání

Společenské,
kulturní a
volnočasové
aktivity
Priorita O3
Rozvoj kulturní
infrastruktury

Opatření O2.1
Podpora
informační
společnosti

Opatření O2.2

Rozvoj sportovní
infrastruktury

Opatření O4.1

Opatření O3.1
Podpora spolkové
činnosti a
významných
společenských
akcí

Opatření O3.2
Rozvoj
příležitostí
aktivního trávení
volného času
obyvatel

Opatření O3.3
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a cestovní ruch
Priorita O4

Rozvoj
cestovního ruchu

Opatření O4.2
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Problémový okruh č. 2 – Správa obce a veřejné služby

Správa obce a veřejné
služby
Okruh S

Zdravotní a sociální
péče
Priorita S1

Zvyšování kvality a
dostupnosti služeb
lékařů

Vzdělávání v ZŠ a MŠ
Bohuslavice
Priorita S2

Rekonstrukce a
modernizace školy

Činnost obecního
úřadu
Priorita S3

Zvyšování kvality výkonu
veřejné správy

Opatření S2.1
Opatření S3.1

Opatření S1.1

Rozvoj služeb k zajištění
pokojného stáří

Zvyšování kvality
vzdělávání

Opatření S2.2
Opatření S3.2

Opatření S1.2

Rozvoj služeb sociální
péče

Propagace a posilování
image obce

Zlepšení vybavenosti
školy

Opatření S2.3

Opatření S1.3

Podpora mladých rodin

Opatření S1.4
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Problémový okruh č. 3 – Infrastruktura a životní prostředí

Infrastruktura a
životní prostředí
Okruh I

Dopravní
infrastruktura a
obslužnost obce
Priorita I1

Výstavba a rekonstrukce
komunikací a
parkovacích ploch

Opatření I1.1

Technická
infrastruktura
Priorita I2

Výstavba a rekonstrukce
kanalizační a vodárenské
sítě

Opatření I2.1

Životní prostředí
Priorita I3

Zlepšení kvality ovzduší a
vod, ochrana přírody a
krajiny

Opatření I3.1

Udržení čistoty v obci a
posilování ekologického
nakládání s odpady

Rozvoj dopravní
obslužnosti obce

Opatření I3.2

Opatření I1.2

Komunitní plánování a
rozvoj environmentální
výchovy, vzdělávání a
osvěty

Posilování bezpečnosti v
obci

Opatření I1.3

Opatření I3.3
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Zásobník projektů

Jednotlivá opatření byla dále konkretizována do rozvojových aktivit, které určují, jak
budou jednotlivá opatření naplňována a jakých výstupů bude při jejich realizaci dosaženo,
v jakém termínu a s jakou odhadovanou finanční náročností, kdo je garantem dané rozvojové
aktivity a s kým bude při realizaci aktivity navázána spolupráce, jaký přínos lze splněním
aktivity očekávat a jakým cílovým skupinám je určen.
Rozvojová aktivita je projekt, činnost nebo soubor činností vedoucí k naplnění
příslušného opatření. Stanovovány jsou na základě ekonomických možností obce a
disponibilních lidských zdrojů.
U jednotlivých aktivit byl proveden odhad finančních nákladů potřebných k jejich
realizaci. Způsob získání číselných hodnot je závislý na povaze konkrétní rozvojové aktivity a
na dostupnosti potřebných údajů. Ve většině případů jde o celkové odhadované náklady bez
dělení na jednotlivé zdroje financování. U některých rozvojových aktivit se předpokládá
využití možnosti spolufinancování ze zdrojů Evropské unie nebo jiných fondů. V případě
některých rozvojových aktivit byla částka odhadnuta jen orientačně a u několika aktivit
nebylo zatím možné finanční nároky odhadnout vůbec. Tyto údaje budou upřesněny
v budoucnu, tedy po konkrétní specifikaci realizačních výstupů závislých na budoucích
potřebách, po zpracování projektové dokumentace apod.
Poznámky k následujícím tabulkám:
• U rozvojových aktivit, u kterých je v rámci odhadu finanční náročnosti projektu uvedeno
„dotace“, bude dle vyhlášených dotačních programů Moravskoslezského kraje,
jednotlivých ministerstev ČR, programů Evropské unie nebo programů jiných
poskytovatelů dotací zkoumáno, zda projekty odpovídají podmínkám jednotlivých výzev a
zda obcí mohou být naplněna kritéria pro udělení dotace. Bude-li existovat reálný
předpoklad úspěchu ve výběrovém řízení, bude podána žádost o dotaci, která by v případě
schválení mohla obci přinést náhradu uznatelných výdajů na danou investici.
• Časové určení jednotlivých aktivit, jejich finanční náročnost a jiné položky budou
postupně upřesňovány v akčních plánech, a to zejména po zpracování příslušné projektové
dokumentace k projektu, dále podle finančních možností obce a v neposlední řadě
v závislosti na aktuálních dotačních příležitostech.
• U některých finančně náročných investičních akcí obec počítá se spolufinancováním
projektů z rozpočtu kraje nebo z národních a evropských fondů. V případě, že žádost o
poskytnutí dotace bude zamítnuta, bude nutné z důvodu omezené výše vlastních finančních
prostředků obce přistoupit k úpravě jednotlivých rozvojových aktivit, a to z hlediska
rozsahu dané investiční akce nebo jejího časového určení nebo její realizace vůbec.
• Projekty, jejichž realizace nebude v plánovacím období let 2014-2021 možná z důvodu
omezených finančních prostředků obce, budou přehodnoceny či přesunuty do následujícího
plánovacího období.
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3.6.1 Problémový okruh 1
Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Obyvatelstvo a lidský potenciál
O1: Podnikatelské prostředí

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

Opatření:

O1.1: Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikateli

O1.1.1: Pravidelná komunikace představitelů
obce s místními podnikateli

Informační schůzky
spojené s veřejnou
prezentací
dlouhodobých záměrů
obce souvisejících
s podnikatelskými
příležitostmi a
rozvojem
podnikatelského
prostředí v obci

Podnikatelské
subjekty,
představitelé obce

O1.1.2: Společná propagace na internetových
stránkách obce

Seznam podnikatelů s
informacemi a odkazy
na internetových
stránkách obce

Podnikatelé a
Obec Bohuslavice;
veřejnost s přístupem ekonomické
k internetu
subjekty

Opatření:

O1.2: Podpora podnikatelů

O1.2.1: Prostory pro drobné podnikání a
služby
(udržení současného stavu a hledání dalších
možností pronájmu nedostatečně využívaných
ploch v majetku obce)

Prostory k pronájmu

Podnikatelé a
zájemci o podnikání
v obci
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Obec Bohuslavice;
ekonomické
subjekty

Obec Bohuslavice

Termín

Příležitostně
dle poptávky

Průběžně

Průběžně

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

Zlepšení spolupráce
soukromé a veřejné
sféry, vyšší
2.000 Kč/rok
informovanost
podnikatelů o
záměrech obce

Rozvíjení spolupráce
a komunikace s
Bez nákladů podnikateli, podpora
podnikatelské
činnosti

50.000
Kč/rok

Rozšíření služeb v
obci, podpora
podnikatelské
činnosti
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O1.2.2: Poradenská činnost pro podnikatele a
zájemce o podnikání
Workshopy, semináře,
(pořádání workshopů o možnostech čerpání dotací
informační schůzky
pro podnikatele, o změnách daňových zákonů
apod.)

Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:

Podnikatelé a
zájemci o podnikání
v obci a okolí

Obec Bohuslavice;
odborní poradci

Průběžně

20.000
Kč/rok

Zvýšení
informovanosti
podnikatelů,
zefektivnění procesů
řízení podniků,
rozvoj podnikání v
obci

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

20.000
Kč/rok

Zvýšení kvalifikace,
komunikačních
schopností a
informovanosti
obyvatel

Obyvatelstvo a lidský potenciál
O2: Zaměstnatelnost obyvatel

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

O2.1: Rozvoj celoživotního vzdělávání

O2.1.1: Celoživotní vzdělávání občanů
Obec bude iniciovat a podporovat odborné
vzdělávací programy a kurzy pro veřejnost (např. Kurzy, semináře,
kurzy cizích jazyků nebo informatiky). Podpora
vzdělávací programy
spočívá především v poskytnutí vhodných prostor
a organizačním zajištění vzdělávání.

Obec Bohuslavice;
Občané obce a okolí,
vzdělávací agentura
podnikatelé
- lektoři

Opatření:

O2.2: Podpora informační společnosti

O2.2.1: Obnova informačního centra s
veřejným přístupem k internetu
(Obnova vybavení infocentra nabízejícího
informační služby občanům, podnikatelům i
návštěvníkům obce)

3 ks PC s připojením k
internetu,
dataprojektor, plátno,
interaktivní tabule a
další související
příslušenství

Občané obce a okolí,
podnikatelé,
Obec Bohuslavice;
návštěvníci obce,
dodavatel ICT
účastníci
vzdělávacích kurzů
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Průběžně

2016-2018

100.000 Kč

Zvýšení počítačové
gramotnosti,
informovanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel
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Obec Bohuslavice;
poskytovatelé
bezdrátového
připojení k internetu

Průběžně

Bez nákladů

Zlepšení podmínek
pro vysokorychlostní
připojení k internetu
obyvatel obce

Garanti a
spolupráce

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

Občané, návštěvníci
obce, turisté

Obec Bohuslavice;
Římskokatolická
farnost Bohuslavice

Průběžně

100.000
Kč/rok

Občané, návštěvníci
Kulturního domu

Obec Bohuslavice;
projektant,
dodavatel
stavebních prací

2015
(v případě
dotace, jinak
postupně
v dalších
letech)

O2.2.2: Podporování rozvoje využívání
informačních a komunikačních technologií v
obci

Spolupráce s
poskytovateli ICT
služeb

Problémový okruh:
Priorita:

Obyvatelstvo a lidský potenciál
O3: Společenské, kulturní a volnočasové aktivity

Rozvojová aktivita (projekt)

Realizační výstupy

Obyvatelé obce

Cílové skupiny

Opatření:

O3.1: Rozvoj kulturní infrastruktury

O3.1.1: Údržba a rekonstrukce kulturních a
historických památek v obci
(především poskytování každoročního příspěvku
na opravy místního kostela)

Opravené památky v
obci

O3.1.2: Obnova interiéru a modernizace
Kulturního domu Bohuslavice
(druhá fáze celkové rekonstrukce KD)

Moderně vybavený sál
KD (IT vybavení,
nábytek,
vzduchotechnika,
opravená podlaha
apod.)

Opatření:

O3.2: Podpora spolkové činnosti a významných společenských akcí

O3.2.1: Finanční podpora spolkové činnosti
Obec bude na základě žádosti o dotaci finančně
podporovat aktivity místních spolků, sdružení,
klubů a zájmových organizací.

Veřejná finanční
podpora

Spolky, sdružení,
kluby a zájmové
organizace působící
v obci
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Obec Bohuslavice

Každoročně

Zachování
kulturního dědictví
obce

5.000.000 Kč Zlepšení podmínek
(dotace)
pro společenský a
kulturní život v obci

700.000
Kč/rok

Udržení tradic,
zvýšení kvality
společenského
života v obci,
zlepšení podmínek
pro volnočasové
aktivity
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Uspořádané kulturní a
O3.2.2: Podpora tradičních a reprezentativních společenské akce
(Anenská slavnost,
kulturních a společenských akcí
(podpora významných akcí pořádaných pod
Výstava perníků a
organizací místních spolků)
paličkované krajky,
Vánoční jarmark)

Občané, návštěvníci
obce, turisté

Obec Bohuslavice

50.000
Kč/rok

Udržení tradic,
zvýšení kvality
společenského
života v obci,
zlepšení podmínek
pro volnočasové
aktivity

Průběžně

12.000
Kč/rok

Udržení tradic,
zlepšení podmínek
pro volnočasové
aktivity

Průběžně

30.000
Kč/rok

Udržení tradic,
zlepšení podmínek
pro volnočasové
aktivity

Každoročně

Opatření:

O3.3: Rozvoj příležitostí aktivního trávení volného času obyvatel

O3.3.1: Využívání prostor pro zájmovou
činnost a volnočasové aktivity
(umožnění využití klubovny v objektu Obecního
domu)

Pravidelná setkávání
paličkářek, trubačů,
sboru Vlašanky a
jiných zájemců

O3.3.2: Finanční podpora nespolkových
volnočasových, kulturních a pohybových
aktivit občanů všech věkových kategorií
(např. Strassenfest, divadelní představení, taneční
kursy apod.)
O3.3.3: Vybudování a obnova klidových a
odpočinkových zón v obci
(prostor okolo Kulturního domu)

Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Občané obce a okolí

Obec Bohuslavice;
občané

Veřejná finanční
podpora

Občané obce

Obec Bohuslavice;
občané

Renovované stávající a
nově vytvořené plochy
s lavičkami vyhrazené
pro odpočinek osob
(zejména zpevněné
plochy a mobiliář)
Projekt souvisí s I3.1.1

Obec Bohuslavice;
Občané a návštěvníci
projektant,
obce
dodavatel

2017-2018

Zatraktivnění obce,
1.500.000 Kč zlepšení podmínek
(dotace)
pro relaxaci a
odpočinek obyvatel

Obyvatelstvo a lidský potenciál
O4: Sportovního vyžití a cestovní ruch

Realizační výstupy

Cílové skupiny
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Garanti a
spolupráce

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

Opatření:

O4.1.1: Vybudování nových a inovace
stávajících dětských hřišť a sportovišť
(dětská hřiště v obci, areál SK – hřiště s umělým
povrchem, beachvolejbalové hřiště)

2014-2021

O4.1: Rozvoj sportovní infrastruktury

Nová hřiště, inovované
Občané a návštěvníci Obec Bohuslavice,
vybavení na stávajících
obce
SK Bohuslavice
hřištích a sportovištích

2015-2018

30.000
Kč/rok na
údržbu
dětských
hřišť
700.000 Kč
areál SK
(dotace)

Zvýšení atraktivity
obce, rozvoj
příležitostí pro
sportovní vyžití a
volnočasové aktivity
dětí a mládeže

Fungující systém
Obec Bohuslavice,
O4.1.2: Podpora sportu - umožnění využívání
krátkodobého pronájmu Občané a návštěvníci
ZŠ a MŠ
tělocvičny ZŠ a MŠ Bohuslavice obyvateli obce tělocvičny zájemcům o obce
Bohuslavice
sportovní vyžití

Každoročně

60.000 Kč

Rozvoj příležitostí
pro sportovní vyžití
občanů obce

O4.1.3: Podpora sportu - umožnění využívání
sportovního hřiště ZŠ a MŠ Bohuslavice
obyvateli obce

Fungující systém
Obec Bohuslavice,
krátkodobého pronájmu Občané a návštěvníci
ZŠ a MŠ
hřiště zájemcům o
obce
Bohuslavice
sportovní vyžití

Každoročně

20.000 Kč

Rozvoj příležitostí
pro sportovní vyžití
občanů obce

Opatření:

O4.2: Rozvoj cestovního ruchu

O4.2.1: Obnova sítě cyklostezek
(opravy povrchu stávajících cyklostezek
procházejících územím obce Bohuslavice)

Opravené cyklostezky
a jejich značení
(Kozmická,
Chuchelnická)

Obec Bohuslavice,
Občané a návštěvníci
Sdružení obcí
obce
Hlučínska

500.000 Kč

Rozvoj
cykloturistiky a
volnočasových
aktivit občanů

Nová cyklostezka
podél silnice mezi
O4.2.2: Vybudování cyklostezky Dolní Benešov
Dolním Benešovem a
- Bohuslavice
Bohuslavicemi
(souvisí s I1.1.6)

Obec Bohuslavice,
Občané a návštěvníci
Sdružení obcí
obce
Hlučínska
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2015-2018

2019

Rozvoj
1.000.000 Kč cykloturistiky a
(dotace)
volnočasových
aktivit občanů

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

2014-2021

3.6.2 Problémový okruh 2
Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Správa obce a veřejné služby
S1: Zdravotní a sociální péče

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

Opatření:

S1.1: Zvyšování kvality a dostupnosti služeb lékařů

S1.1.1: Rozšíření zdravotnických služeb o
odborné lékaře

Pediatr, zubní lékař
ordinující v obci

S1.1.2: Spolupráce v zajištění provozu ordinací Koordinovaná činnost
lékařů
lékařů

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

Občané obce a
nejbližšího okolí

Obec Bohuslavice;
lékaři

2016

Bez nákladů

Zkvalitnění
zdravotní péče o
občany obce

Občané obce a
nejbližšího okolí

Obec Bohuslavice;
lékaři

Průběžně

Bez nákladů

Zkvalitnění
zdravotní péče o
občany obce

Opatření:

S1.2: Rozvoj služeb k zajištění pokojného stáří

S1.2.1: Zřízení Domova seniorů
(rekonstrukce stávajícího objektu a uvedení
Domova seniorů do provozu)

Zrekonstruovaný a
provozuschopný objekt
Domova seniorů
Senioři
(zajištění pobytu pro
cca 24 osob)

S1.2.2: Podpora provozu Domova seniorů
(pouze při realizaci S1.2.1)

Každoroční příspěvek
na provoz

Senioři,
poskytovatelé
sociálních služeb
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Obec Bohuslavice;
projektant a
dodavatel
stavebních prací,
poskytovatelé
sociálních služeb
Obec Bohuslavice;
poskytovatelé
sociálních služeb

20.000.000 Kč
(realizovatelné
Vytvoření podmínek
Dle dotačních
pouze
pro poskytování
titulů
v případě
služeb seniorům
získání
dotace)
Závisí na
zřízení DS

Vyplyne z
konkrétních
podmínek

Udržení a zlepšování
péče o seniory

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

2014-2021

S1.2.3 Výstavba sociálních bytů a denního
stacionáře
(alternativní využití objektu S1.2.1 – pouze
v případě nerealizování uvedeného projektu)

Sociální byty a denní
stacionář s kapacitou
cca 6 bytových
jednotek

Opatření:

S1.3: Rozvoj služeb sociální péče

S1.3.1: Podpora terénních typů služeb sociální
péče
(zejména finanční podpora služeb Charity a
zajištění rozvozu obědů seniorům prostřednictvím
OÚ Bohuslavice)

Každoroční příspěvek
Charitě a pokrytí
Senioři, zdravotně
nákladů rozvozu obědů postižení
seniorům

Opatření:

S1.4: Podpora mladých rodin

S1.4.1: Vybudování startovacích bytů
Bytový dům s cca 12
(vybudování a pronájem bytů pro dočasné bydlení
novými byty
mladých rodin)

Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:
S2.1.1: Vybudování klidové zóny na školní
zahradě – kryté sezení pro žáky

Obec Bohuslavice;
Senioři a sociálně
projektant;
znevýhodnění občané dodavatel
stavebních prací

Obec Bohuslavice,
občané Bohuslavic

Obec Bohuslavice;
Charita,
poskytovatelé
sociálních služeb

Obec Bohuslavice;
projektant,
dodavatel
stavebních prací

2016-2017

Vytvoření podmínek
pro poskytování
služeb seniorům a
3.000.000 Kč
sociálně
znevýhodněným
občanům

Každoročně

50.000
Kč/rok

Rozvoj dostupných
sociálních služeb

2017

Vyplyne
z projektové
dokumentace

Rozvoj bydlení,
zvýšení dostupnosti
plnohodnotného
bydlení pro mladé
rodiny

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Očekávaný přínos

20.000 Kč

Zvyšování kvality
vzdělávání
diverzifikací
prostředí pro výuku i
relaxaci

Správa obce a veřejné služby
S2: Vzdělávání v ZŠ a MŠ Bohuslavice

Realizační výstupy

Garanti a
spolupráce

Cílové skupiny

S2.1: Rekonstrukce a modernizace školy
Altán s posezením,
venkovní lavičky

Žáci ZŠ Bohuslavice
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Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice,
dodavatel stavby

2015

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
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S2.1.2: Obnova vybavení školní kuchyně

Konvektomat, obnova
zařízení kuchyně

Žáci a ostatní
Obec Bohuslavice,
strávníci v jídelně ZŠ ZŠ a MŠ
a MŠ Bohuslavice
Bohuslavice

S2.1.3: Obnova a rozšíření využití školního
hřiště (vybudování doskočiště pro skok daleký,
položení umělého povrchu na běžeckou dráhu
apod.)

Doskočiště pro skok
daleký, umělý povrch
na běžecké dráze

Žáci ZŠ Bohuslavice, Obec Bohuslavice,
ostatní návštěvníci
ZŠ a MŠ
sportoviště
Bohuslavice

S2.1.4: Zvýšení bezpečnosti ve škole
(instalace bezpečnostního kamerového systému)

Kamerový systém

Žáci a zaměstnanci
školy

Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice;
dodavatel

S2.1.5: Navýšení kapacity školy

Vybudované učebny
Žáci a zaměstnanci
v podkroví budovy MŠ školy

Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice;
dodavatel

Opatření:

S2.2: Zvyšování kvality vzdělávání

S2.2.1: Podpora odborných a speciálních kurzů
žáků školy
Absolvované kurzy
(dotace na plavecký výcvik, lyžařský výcvik,
exkurze apod.)

Žáci školy
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Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice

500.000 Kč
(dotace)

Zvyšování kvality
stravování v ZŠ a
MŠ Bohuslavice

2015-2016

200.000 Kč
(dotace)

Zvýšení kvality a
rozšíření možností
sportovního vyžití
v areálu ZŠ a MŠ
Bohuslavice

2016

50.000 Kč +
úhrada
z rozpočtu
školy nebo z
dotace

Vyšší bezpečnost
žáků a zaměstnanců
školy

2020

Zvýšení kvality péče
o žáky vybudováním
2.000.000 Kč
prostor pro odborné
učebny

Průběžně

Zvyšování kvality
vzdělávání, podpora
získávání
50.000 Kč/rok
praktických
zkušeností a
dovedností

2015
Průběžně

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
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S2.2.2: Podpora preventivních programů žáků
(prevence rizikových jevů, dopravní,
bezpečnostní či požární prevence)

Akce, soutěže a
přednášky pro děti;
výcvikové prostředí a
podmínky pro simulaci
ohrožení

Opatření:

S2.3: Zlepšení vybavenosti školy

Žáci školy

S2.3.1: Podpora výuky přírodovědných,
technických a humanitních předmětů, obnova
vybavení odborných učeben, modernizace
žákovské knihovny

Modernizované
vybavení pro výuku

S2.3.2: Podpora informačních a
komunikačních technologií ve výuce
(správa počítačové sítě a průběžná inovace
vybavení školy informačními technologiemi)

Síťově propojené
počítače ve škole,
průběžně obnovované
zařízení ICT

Problémový okruh:

Správa obce a veřejné služby

Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:

Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice, HZS,
Policie ČR, BESIP

Žáci a zaměstnanci
školy

Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice;
dodavatel

Žáci a zaměstnanci
školy

Obec Bohuslavice,
ZŠ a MŠ
Bohuslavice;
dodavatel ICT

Zvýšení bezpečnosti
a snížení rizika
dopravních nehod a
úrazů, prevence
rizikových jevů

Průběžně

10.000
Kč/rok

2017

100.000 Kč +
úhrada
z rozpočtu
školy nebo z
dotace

Zlepšení prostředí
výuky a nové
možnosti pro
vzdělávání dětí

2018

100.000 Kč +
úhrada
z rozpočtu
školy nebo z
dotace

Rozvoj moderních
metod výuky,
zlepšení podmínek
pro vzdělávání v
oblasti ICT

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

S3: Činnost Obecního úřadu

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

S3.1: Zvyšování kvality výkonu veřejné správy
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Očekávaný přínos
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S3.1.1: Vzdělávání představitelů obce a
vybraných zaměstnanců OÚ

Absolvované kurzy,
semináře, workshopy
v rozsahu cca 20
člověkodnů za rok

Představitelé obce,
zastupitelstvo,
zaměstnanci OÚ

S3.1.2: Implementace strategického plánu
rozvoje
(kontrola plnění strategického plánu rozvoje,
aktualizace plánu, informování veřejnosti)

Návrhy změn,
aktualizovaný
strategický plán, akční
plány

Obyvatelé obce,
zástupci obce,
partneři a
Obec Bohuslavice
poskytovatelé
dotačních prostředků

S3.1.3: Udržování a zdokonalování systému
informování veřejnosti o činnosti OÚ

Vydávání obecního
zpravodaje a
informačních letáků,
využití úřední desky,
veřejné prezentace
záměrů obce

S3.1.4: Systém řízení projektů
(zajištění externí spolupráce zahrnující přípravu
Fungující systém řízení
investičních záměrů, přípravu projektové
projektů
dokumentace, dotační projektování, implementaci
a řízení projektů)

S3.1.5: Rozvoj a prohlubování spolupráce se
sousedními obcemi, s družebními obcemi a
sdruženími obcí

Pravidelná informační
setkání, společné akce,
výsledky vzájemné
spolupráce, navázání
nových družebních
vztahů v Polsku,
Německu

Obec Bohuslavice;
vzdělávací instituce

Průběžně

Zkvalitnění práce
OÚ a výkonu
obecního
30.000 Kč/rok zastupitelstva,
zvyšování odborné
kvalifikace, získání
zkušeností

Průběžně

Efektivnější plnění
plánu a zvýšení
pravděpodobnosti
úspěšné realizace
projektů

Obyvatelé obce

Obec Bohuslavice

Přestavitelé obce,
zaměstnanci OÚ,
občané,
poskytovatelé
dotačních prostředků

Obec Bohuslavice;
partneři,
poskytovatelé
dotačních
prostředků,
poradenské a
rozvojové agentury

Průběžně

Partnerské a
spolupracující obce,
občané dotčených
obcí

Obec Bohuslavice

Průběžně
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Průběžně

Bez nákladů

Zjednodušení
komunikace,
udržování a
50.000 Kč/rok
zvyšování úrovně
informovanosti
občanů

Dle potřeby,
cca 200.000
Kč/rok
(dotace)

Posílení efektivity
činnosti OÚ, zvýšení
pravděpodobnosti
úspěšné realizace
projektů

Zlepšení spolupráce
50.000 Kč/rok s obcemi a rozvoj
společných aktivit

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

S3.1.6: Kontrola hospodaření obce
(pravidelné audity prováděné nezávislým
auditorem)

2014-2021

Provedené audity

Zástupci obce

Obec Bohuslavice;
auditor

Obyvatelé obce

Obec Bohuslavice;
dodavatel

S3.1.7: Údržba místního rozhlasu
(opravy, údržba a případné rozšiřování sítě
místního rozhlasu)

Funkční rozhlas

Opatření:

S3.2: Propagace a posilování image obce

S3.2.1: Aktualizace a modernizace
internetových stránek obce

Aktualizované stránky

Obec Bohuslavice
Veřejnost s
administrátor
přístupem k internetu
stránek

S3.2.2: Propagace obce

Informační brožury,
propagační materiály,
upomínkové předměty

Obyvatelé obce,
regionu, ČR,
investoři, družební
obce
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Obec Bohuslavice,
Sdružení obcí
Hlučínska

Každoročně

Průběžně

Průběžně

Průběžně

Zefektivnění
systému hospodaření
obce, průhlednost a
25.000 Kč/rok
správnost účetních
postupů, vyšší
důvěra občanů

20.000 Kč

Zajištění kvalitního
systému komunikace
a informovanosti
obyvatel

Propagace obce,
zvýšení
14.000 Kč/rok
informovanosti a
povědomí o obci

30.000
Kč/rok

Propagace obce,
zvýšení
informovanosti a
povědomí o obci

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice
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3.6.3 Problémový okruh 3
Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:

Infrastruktura a životní prostředí
I1: Dopravní infrastruktura a obslužnost obce

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

Očekávaný přínos

I1.1: Výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch
Školní - část
z Chuchelnické
k parcele Fichnových

I1.1.1: Vybudování nových komunikací
(podrobná specifikace bude upřesněna
podle konkrétních potřeb a finančních možností
obce)

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Na Svahu - nová část
na parcele 1554/10
Školní - celkové
propojení

Obec Bohuslavice;
Občané a návštěvníci projektant,
obce
dodavatel
stavebních prací

Sluneční - prodloužení
přes potok
Lesní - prodloužení a
spojení se Sluneční

2016

200.000 Kč

2017

1.000.000 Kč

2017

Zlepšení plynulosti
dopravy, zvýšení
2.000.000 Kč bezpečnosti silniční
dopravy, rozvoj
bydlení
200.000 Kč

2021

2.000.000 Kč

2021

Inženýrské sítě pro
nové RD na ulicích
I1.1.2: Vybudování infrastruktury pro nové
rodinné domy
(podrobná specifikace bude upřesněna
podle konkrétních potřeb a finančních možností
obce)

Na Svahu - příprava
k výstavbě bytů nebo Stávající i
potenciální občané
rodinných domů
obce
Polní - parcela 1703/1
Okružní – jižní část
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Obec Bohuslavice;
projektant,
dodavatel
stavebních prací

2017
Dle potřeby
2018

2.000.000 Kč Rozvoj bydlení v
obci, zvýšení kvality
100.000 Kč bydlení
100.000 Kč
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I1.1.3: Rozšíření možností parkování v obci
(obnova stávajících nebo vybudování nových
parkovišť)

2014-2021

Nové parkovací
plochy:

2019

Rozšíření možností
parkování v obci,
200.000 Kč zlepšení průjezdnosti
obce a plynulosti
dopravy

Sokolská

2015

400.000 Kč

Kozmická

2015

100.000 Kč

Okružní

2016

2.000.000 Kč

K Velkému dvoru

Obec Bohuslavice;
Občané a návštěvníci projektant,
obce
dodavatel
stavebních prací

Zrekonstruované
komunikace:

I1.1.4: Rekonstrukce a opravy stávajících
komunikací
(podrobná specifikace vyplyne z konkrétních
potřeb a finančních možností obce)

Na Svahu

2018

500.000 Kč Zlepšení plynulosti
dopravy, zvýšení
500.000 Kč
bezpečnosti silniční
300.000 Kč dopravy

Bolatická

2018

500.000 Kč

Kozmická

2019

500.000 Kč

Zahradní

2019

300.000 Kč

Záhumenní

2020

2.000.000 Kč

2015

50.000 Kč

Školní
Sluneční

Obec Bohuslavice;
Občané a návštěvníci projektant,
obce
dodavatel
stavebních prací

2016
2017

Bezbariérový přístup
do objektů:
I1.1.5: Bezbariérové zpřístupnění veřejných
budov a prostranství
(nájezdové rampy, plošiny, bezbariérový terén v
budovách a na veřejných prostranstvích)

KD – rampa pro
vozíčkáře a kočárky
Přístup z komunikace
mezi rybníky na ulici
Opavská (Vápenka)

Obec Bohuslavice,
Občané a návštěvníci projektant,
obce
dodavatel
stavebních prací
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2016

Bude
upřesněno
dle projektu

Zlepšení podmínek
bezbariérového
pohybu v obci
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Opravený nebo nový
chodník:
2015

Opavská - dokončení

I1.1.6: Rekonstrukce komunikací pro pěší
(opravy nebo vybudování nových chodníků)

Okružní a Polní v rámci opravy ulice
Občané a návštěvníci
Okružní
obce
Opavská - prodloužení
k firmě Klia

Obec Bohuslavice,
projektant,
dodavatel
stavebních prací

Bohuslavice – Dolní
Benešov (souvisí
s cyklostezkou O4.2.2)

3.300.000 Kč

2017

Zlepšení podmínek
100.000 Kč pro pěší, zvýšení
bezpečnosti na
komunikacích
200.000 Kč

2018

Viz O4.2.3

2016

I1.1.7: Rozšíření hřbitova

Vybudování
Obec Bohuslavice,
Občané a návštěvníci
kolumbária a klidové
projektant,
obce
zóny – parku u hřbitova
dodavatel

2021

Posílení estetické
stránky prostředí
5.000.000 Kč okolo kostela,
(dotace)
rozšíření ploch
osázených zelení a
vybavenosti hřbitova

I1.1.8: Obchvat střediska Moravec

Zpevněná komunikace
okolo střediska
Moravec

Obec Bohuslavice,
projektant,
dodavatel
stavebních prací

2015

Zlepšení podmínek
1.000.000 Kč dopravního spojení
mezi obcemi

Opatření:

I1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti obce

I1.2.1: Zajištění podmínek přepravy osob
veřejnou dopravou

Autobusové a vlakové
spoje ve směru na
Opavu a Ostravu

Opatření:

I1.3: Posilování bezpečnosti v obci

Občané obce a okolí

Občané obce a okolí
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Obec Bohuslavice;
ODIS, TQM

Průběžně

90.000
Kč/rok

Udržení dostačující
dopravní obslužnosti
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I1.3.1: Opatření pro zvýšení bezpečnosti na
komunikacích v obci
(např. umístění zpomalovacích ostrůvků nebo
semaforu, vyznačení přechodů pro chodce, úprava
chodníků v místě přechodu, instalování radaru pro
měření rychlosti vozidel)

2014-2021

Zpomalení dopravy a
zvýšení bezpečnosti na:
Občané a návštěvníci Obec Bohuslavice;
Vjezdech do obce
obce, účastníci
projektant,
(zpomalovací semafor)
silničního provozu
dodavatel
U kostela (vodorovné
dopravní značení)

2016-2017

200.000 Kč

2017

30.000 Kč

Zvýšení bezpečnosti
na komunikacích

I1.3.2: Obnova a rozšiřování dopravního
značení

Nové nebo obnovené
dopravní značení na
nových komunikacích

Občané a návštěvníci
Obec Bohuslavice;
obce, účastníci
dodavatel
silničního provozu

Průběžně

20.000
Kč/rok

Zvýšení bezpečnosti
na komunikacích

I1.3.3: Rozšíření a rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci

Údržba stávajícího
nebo nové pouliční
osvětlení na nových
komunikacích

Občané a návštěvníci
Obec Bohuslavice;
obce, účastníci
dodavatel
silničního provozu

Průběžně

50.000
Kč/rok

Vyšší bezpečnost
obyvatel i účastníků
silničního provozu

Problémový okruh:
Priorita:

Infrastruktura a životní prostředí
I2: Technická infrastruktura

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

Termín

I2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizační a vodárenské sítě
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Odhad finanční
náročnosti (Kč)

Očekávaný přínos
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Opravená kanalizační
síť (tzv. rukávem)
v obci na úsecích:
Sokolská
I2.1.1: Oprava stávající kanalizační sítě

Obyvatelé a
Obec
ekonomické subjekty Bohuslavice;
Na Svahu (vč. nové obce
dodavatel
kanalizace na parcele
1554/10)
Okružní

Další průběžně podle
potřeby (opravy
stávající kanalizace)

2015

500.000 Kč

2016

1.000.000 Kč

2016 – 2017

Průběžně
Obec
Bohuslavice;
Obyvatelé a
zpracovatel
ekonomické subjekty projektové
obce
dokumentace,
dodavatel
stavebních prací
Obec
Bohuslavice;
Obyvatelé a
zpracovatel
ekonomické subjekty projektové
obce
dokumentace,
dodavatel
stavebních prací

I2.1.2: Vybudování čistírny odpadních vod

Nová ČOV

I2.1.3: Vybudování oddílné splaškové
kanalizace

Oddílná splašková
kanalizace

I2.1.4: Údržba a výměna technického zařízení
na vodovodu a vrtu

Funkční vodovod a vrt
na
pitnou
vodu Obyvatelé a
Obec
(výměna měřičů a ekonomické subjekty Bohuslavice;
ventilů,
regulace obce
dodavatel
čerpání)
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Zlepšení životního
prostředí v obci

500.000 Kč

50.000 Kč/rok

40.000.000 Kč
Dle finančních
Zlepšení životního
(pouze v případě
možností
prostředí v obci
získání dotace)

60.000.000 Kč
Dle finančních
Zlepšení životního
(pouze v případě
možností
prostředí v obci
získání dotace)

2015-2016

100.000 Kč

Stabilizovaný
systém zásobování
obyvatel pitnou
vodou
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Problémový okruh:
Priorita:

Rozvojová aktivita (projekt)

Opatření:

2014-2021

Infrastruktura a životní prostředí
I3: Životní prostředí

Realizační výstupy

Cílové skupiny

Garanti a
spolupráce

Vybudování parku u
Kulturního domu (2.
část projektu, souvisí
s O3.3.3)

2016
Obyvatelé a
návštěvníci obce

Obec Bohuslavice;
zpracovatel
projektové
dokumentace,
dodavatel

Rozšíření zeleně,
výsadba stromů na
ploše určené
k rozšíření hřbitova
I3.1.2: Protipovodňová opatření a zvýšení
ochrany před přívalovými dešti
(dle Studie ochrany zastavěného území obce
Bohuslavice před přívalovými dešti budou
postupně realizována navržená opatření)

Očekávaný přínos

I3.1: Zlepšení kvality ovzduší a vod, ochrana přírody a krajiny
Rozšíření zeleně na
okraji obce směrem na
Závadu
(výsadba
stromů u točny)

I3.1.1: Stabilizace a rozvoj systému zeleně

Termín

Odhad
finanční
náročnosti
(Kč)

Nové poldry

Obec Bohuslavice;
Občané a
zpracovatel
ekonomické subjekty projektové
obce
dokumentace,
dodavatel
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20.000 Kč

2017

300.000 Kč

2015

100.000 Kč

2018
(v případě
přidělení
dotace)

Zvýšení podílu
zeleně v obci,
zvýšení stability
krajiny a
biodiverzity

Vyšší
protipovodňová
1.000.000 Kč ochrana zastavěného
(dotace)
území obce,
eliminace rizika
povodňových škod

Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice

I3.1.3: Revitalizace vodních toků
Revitalizace části toku Bohuslavického potoka a
potoka Opusta

2014-2021

Revitalizovaný potok
(úprava koryta
Občané a návštěvníci Obec Bohuslavice;
v zastavěné části obce,
obce
dodavatel
revitalizace toku mimo
zastavěné území)

Každoročně

100.000
Kč/rok

Zlepšení životního
prostředí v obci,
posílení estetické
funkce vodních toků

Zlepšení životního
prostředí v obci,
posílení estetické
funkce vodních
ploch, zpevnění
břehů rybníků

I3.1.4: Odbahnění rybníků
Odstranění nánosů a úprava břehů rybníků
v centru obce

Odbahněné a upravené Občané a návštěvníci Obec Bohuslavice;
vodní plochy
obce
dodavatel

I3.1.5: Snižování energetické náročnosti
objektů v majetku obce

Realizovaná opatření
při rekonstrukci
Hasičské zbrojnice

Obec Bohuslavice;
zpracovatel
projektové
dokumentace,
dodavatel

Opatření:

I3.2: Udržení čistoty v obci a posilování ekologického nakládání s odpady

I3.2.1: Rozvíjení systému sběru a třídění
odpadů

sběrné kontejnery na
velkoplošné sklo

Obyvatelé a
Obec Bohuslavice;
ekonomické subjekty
OZO
v obci

Průběžně

Větší výtěžnost
druhotných surovin,
30.000 Kč/rok
zlepšení životního
prostředí

Zabezpečená bývalá
I3.2.2: Monitoring rekultivované skládky PDO, skládka, eliminace
výskytu černých
likvidace případných černých skládek
skládek

Obyvatelé a
ekonomické subjekty Obec Bohuslavice
v obci

Průběžně

20.000 Kč/rok

Obec Bohuslavice,
uživatelé objektů
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Dle dotačních
titulů

2016
(2015
v případě
přidělení
dotace)

Bude
upřesněno

Snížení spotřeby
energie, snížení
1.000.000 Kč nákladů na provoz
(dotace)
objektů, snížení
negativních vlivů na
ŽP

Zlepšení životního
prostředí v obci
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Obyvatelé a
Obec Bohuslavice;
ekonomické subjekty
dodavatel
v obci

Zlepšení podmínek
pro udržování
čistoty a pořádku v
obci, větší výtěžnost
druhotných surovin,
zlepšení životního
prostředí v obci

I3.2.3: Vybudování sběrného dvora

Sběrný dvůr u areálu
Opavice

Opatření:

I3.3: Komunitní plánování a rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

I3.3.1: Územní plánování
(sledování dodržování ÚP, shromažďování
požadavků pro zadání změn a aktualizace ÚP)

Aktuální územní plán

Obec Bohuslavice,
Zástupci obce,
zpracovatel
občané a
dokumentace
ekonomické subjekty územního
plánování

I3.3.2: Systém informování a vzdělávání
obyvatel obce v oblasti ŽP

Spolupráce se ZŠ
Bohuslavice, výměna
zkušeností s obcemi
zapojenými do sítě
Zdravých měst, veřejné
přednášky a
prezentace, informační
materiály

Žáci ZŠ a MŠ
Bohuslavice, občané Obec Bohuslavice,
a ekonomické
ZŠ Bohuslavice
subjekty obce
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2017

100.000 Kč

Průběžně

V současné
době se
nepředpokládá
Zajištění stabilního
potřeba
vývoje území obce
dalších výdajů
(nový ÚP k
1.1.2015)

Průběžně

Zvýšení zájmu
veřejnosti pečovat o
životní prostředí,
10.000 Kč/rok
rozvoj
environmentálního
povědomí veřejnosti
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3.7

2014-2021

Zdroje financování rozvojových aktivit

Kromě využití vlastních finančních prostředků rozpočtu obce bude vedení obce
usilovat o získání dotačních prostředků pro spolufinancování naplánovaných rozvojových
projektů.
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a
sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke
snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy Evropské unie a jejich
regiony. Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských
fondů k zavedení některých novinek, a to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z
nich patří:
• rozšíření počtu zapojených fondů (fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní
a rybářské politiky)
• nastavení systému předběžných podmínek;
• vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených
indikátorů);
• finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
• vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
• vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;
• snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho
Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
• koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý
systém);
• rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel
již nebude muset tisknout žádné papíry).
Programy platné pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením
vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012:
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
11. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou
republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
12. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou
republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
13. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou
republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko
a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
16. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR
č. 447 ze dne 12. června 2013);
18. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
19. ESPON 2020
20. Operační program INTERACT III
Na regionální úrovni se obec Bohuslavice může obracet s žádostmi o dotaci např. také
na MAS Hlučínsko. Místní akční skupiny budou i nadále v programovém období 2014 –
2020 přerozdělovat dotace Programu rozvoje venkova, financovaného z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. MAS však budou nově podléhat standardizaci, díky
které musí prokázat, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z
evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů odpovídá
Ministerstvo zemědělství. Více informací k dotacím MAS Hlučínsko, včetně textu výzev, je
uvedeno na www.mashlucinsko.cz.
Alternativou k získání dalších zdrojů pro spolufinancování projektů mohou být taktéž
příspěvky dotačních programů vyhlašovaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Harmonogram výzev a konkrétní podmínky pro získání dotací jsou uvedeny na http://verejnasprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html.
Předpokládaný harmonogram výzev k předkládání žádostí o dotaci z některých
vybraných dotačních programů:
Název
dotačního
titulu

OP Životní
prostředí

Předpokládaný
plán výzvy

Návaznost na
SPRO

1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos
znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod

7-9/2015

I2.1, I3.1

1.2, 1.3 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství

7-9/2015,
3/2015

I2.1

3/2015, 1012/2015

I3.1

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová
opatření

3/2015

I3.1

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů
podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících

4-6/2015

I3.1

Zaměření výzvy

1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu
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látek

OP
Zaměstnano
st

Integrovaný
regionální
program

MAS
Hlučínsko

3.8

3.3 Rekultivovat staré skládky

10-12/2015

I3.2

5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

10-12/2015

I3.1

PO1 SC1 Zvýšit zaměstnanost
podpořených osob, zejména starších,
mladších, nízkokvalitikovaných a
znevýhodněných

5/2015,
9/2015,
11/2015

O2.1, O2.2

PO2 SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost
systému sociálních služeb, služeb pro
rodiny a děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování

8/2015,
9/2015,
10/2015,
11/2015

S1.3

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

11/2015

S2.1, S2.2,
S2.3

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje

6/2015,
7/2015,
8/2015

I3.3

Fiche č. 3 – Aby se nám tu dobře žilo
(obnova a rozvoj vesnic)

Průběžně
každým rokem
na jaře

I1.1, I1.3,
S3.2, O3.1,
O3.3

Fiche č. 4 – Ve vědění je síla (vzdělávání a
informace)

Průběžně
každým rokem
na jaře

O2.1

Fiche č. 6 – Ve zdravém těle zdravý duch
(sport, cestovní ruch)

Průběžně
každým rokem
na jaře

O3.3, O4.1,
O4.2

Fiche č. 7 – Péčí o minulost tvoříme
budoucnost

Průběžně
každým rokem
na jaře

O3.1, O3.2

Fiche č. 8 – Přy zabavě i v roboče dokupy
(občanské vybavení a služby)

Průběžně
každým rokem
na jaře

O3.1, O3.2,
O3.3, O4.2

http://www.do
taceeu.cz/cs/K
alendarakci?t=4#Tabs

http://www.do
taceeu.cz/cs/K
alendarakci?t=4#Tabs

www.mashluc
insko.cz

Vazba SWOT analýzy na opatření strategického plánu

Pro zajištění vazeb mezi SWOT analýzami a jednotlivými cíli rozvoje byly
zpracovány tzv. koincidenční matice, které deklarují, že volbou vymezených opatření bude
dosaženo posílení identifikovaných silných stránek a maximálního využití zjištěných
příležitostí a že určená opatření přispějí k potlačení identifikovaných slabých stránek a k
oslabení zjištěných ohrožení. Koincidenční matice tvoří přílohu k tomuto dokumentu.
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4 REALIZAČNÍ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
4.1

Implementace strategického plánu

Po zpracování Strategického plánu rozvoje obce následuje implementace strategie.
Jde o další fázi strategického řízení rozvoje, která zahrnuje zejména následující tři skupiny
činností:
• realizaci stanovených rozvojových aktivit,
• monitoring průběhu a výsledků realizace plánu,
• zpětnou vazbu, resp. aktualizaci plánu.
Garantem úspěšného průběhu implementační fáze strategického plánu je
Zastupitelstvo obce Bohuslavice, které nese odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit,
vyhodnocování průběhu realizace plánu a přijímání příslušných opatření k udržení aktuálnosti
strategického plánu.
Za účelem zajištění fungujícího a pružného systému informování Zastupitelstva a
veřejnosti v procesu strategického řízení rozvoje bude vedením obce ustavena realizační
komise (případně jen manažer strategie), která/ý bude odpovědná/ý za provádění kontroly
časového, věcného a finančního plnění plánu (tzv. monitoring), za zpracování a předkládání
průběžných zpráv o postupu při implementaci strategického plánu a za zpracování a
předkládání akčních plánů.
Na základě dosavadní úspěšné spolupráce a získaných zkušeností by bylo vhodné,
kdyby členové pracovního týmu setrvali ve svém působení při strategickém řízení rozvoje
obce a stali se součástí realizační komise. Kromě zástupců vedení obce by komise měla
zahrnovat i zástupce podnikatelské sféry, oblasti školství a vzdělávání, sportu, kultury,
případně jiných subjektů, které mohou výrazně přispět k úspěšnému řízení implementace
strategického plánu. Z členů komise bude zvolen předseda a místopředseda. Členství v komisi
je čestné a bezplatné.
Komise se bude scházet minimálně 1x ročně (v závěru roku) a při situacích
vyžadujících rychlé řešení a zásah do strategického plánu. Z jednání komise budou
zpracovány průběžné zprávy, přičemž na konci roku bude připojen také návrh akčního plánu
na následující období.
4.1.1 Realizace stanovených rozvojových aktivit
V procesu řízení rozvoje je pracováno s následujícím pojetím koncepčních
dokumentů:
 Strategie – dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje

daného subjektu, resp. území, pro něž daný subjekt strategii vytváří.
 Program – střednědobý koncepční dokument, který 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, který je nezbytným
návazným dokumentem na strategii, neboť konkretizuje vybraná opatření ve formě
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projektů či aktivit. Obsahuje harmonogram a stanovuje způsob financování
jednotlivých aktivit a projektů spolu s jejich rámcovými rozpočty.
Samotná realizace strategického plánu probíhá formou akčních plánů
vypracovávaných každoročně na období jednoho až dvou let. Jednotlivé akční plány budou
zahrnovat pouze ty položky strategického plánu, které spadají do daného časového období a
mohou být zajištěny z dostupných zdrojů financování. Klouzavým způsobem budou akční
plány v průběhu jednotlivých období aktualizovány, budou přidávány nové a dosud
nerealizované aktivity a naopak již uskutečněné položky budou z akčního plánu vyřazovány.
Činnost komise při realizaci plánu bude spočívat zejména ve výběru a podrobné
specifikaci rozvojových aktivit a jejich zpracování do akčních plánů.
4.1.2 Monitoring průběhu a výsledků realizace plánu
Realizační komise minimálně jednou ročně provede zhodnocení, jak jsou jednotlivá
opatření strategického plánu realizována, která opatření jsou neadekvátní dané situaci, která
opatření lze již z dokumentu vyřadit, která je třeba přehodnotit či nově doplnit apod.
Výsledky hodnocení budou zahrnuty do průběžné zprávy a zveřejněny obyvatelům obce.
Úkolem komise v této fázi je především sledovat realizaci plánovaných rozvojových
aktivit, zhodnotit úspěšnost realizace aktivit a tyto poznatky zahrnout do průběžné zprávy.
Po uplynutí sedmiletého plánovacího období bude zpracována souhrnná zpráva
s vyhodnocením plnění předchozího plánu rozvoje obce. Analýza se stane významnou
zpětnou vazbou o naplnění vytyčených cílů, vodítkem k případným změnám v prioritách
rozvoje pro budoucí období a cenným poznáním při sestavování příštích strategií.
4.1.3 Aktualizace plánu
Strategický plán rozvoje obce by měl být „živým“ dokumentem v průběhu celého
období, pro které je sestavován. Aby byl využitelný pro potřeby plánování rozvoje a realizaci
rozvojových aktivit v každém okamžiku svého „života“, je třeba průběžně udržovat jeho
aktuálnost a v závislosti na měnících se podmínkách přizpůsobovat obsah dokumentu
stávajícím možnostem a naplánovaným cílům obce. K zajištění aktuálnosti dokumentu
přispívají akční plány.
Jestliže nastanou výrazné změny ve výchozích podmínkách nebo v jiných důležitých
předpokladech pro splnění plánu, které by vedly k nepoužitelnosti nebo nereálnosti podstatné
části strategického plánu, bude nutné přistoupit k provedení úprav samotného strategického
plánu rozvoje.
Úlohou realizační komise je navrhovat potřebné změny a úpravy v jednotlivých
částech textu tak, aby byla zajištěna aktuálnost a využitelnost strategického plánu.

4.2

Propagace záměrů strategického plánu

Zpracování a do jisté míry i realizace SPRO je nutně založena na společném úsilí celé
řady aktérů v obci, ale i mimo ni. Průběžná medializace plánu širokému okruhu zájemců je
rozhodující jak pro samotnou účelnost a realizovatelnost strategie, tak i pro zajištění aktivní
práce s plánem a dostatečné motivace k plnění svěřených úkolů.
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Jedním z důvodů rozhodnutí zpracovat Strategický plán rozvoje bylo přání obce co
nejvíce zapojit obyvatele Bohuslavic do dění v obci a posílit zájem občanů o obecní
záležitosti. Strategický plán rozvoje byl zpracováván s předpokladem maximálního
informování veřejnosti o postupu prací na strategickém plánu a také s uplatněním možnosti
občanů zapojit se do samotného procesu plánování rozvoje.
Zapojení veřejnosti:
•

Obyvatelé obce byli informováni o záměru obce zpracovat Strategický plán rozvoje
obce a byl jim vysvětlen účel a význam tohoto dokumentu.

•

Obyvatelé obce byli zapojeni do plánování rozvoje formou anonymního
dotazníkového šetření, ve kterém měli možnost vyjádřit se ke kvalitě života v obci.
Výsledky dotazníkového průzkumu byly zohledněny v sociálně ekonomické analýze i
ve strategickém plánu.

•

Veřejnost byla průběžně informována o postupu prací na tvorbě strategického plánu
prostřednictvím internetu a v obecním zpravodaji.

•

Dílčí dokumenty zpracované v průběhu procesu strategického plánování (výsledky
dotazníkového šetření, sociálně ekonomická analýza, SWOT analýzy, strategická vize,
globální cíl aj.) i samotný strategický plán byly projednávány na schůzích obecního
zastupitelstva.

•

Finální dokumenty strategického plánování budou veřejně přístupné na internetových
stránkách obce www.bohuslavice.eu.

•

Obyvatelé obce a ekonomické subjekty zde působící budou moci vznášet nové návrhy
a připomínky ke strategii i v průběhu plánovacího období.

•

Na internetu a v obecním zpravodaji budou prezentovány výsledky plnění
strategického plánu.
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ZÁVĚR
Předložený strategický plán navazuje na první komplexní strategický dokument
rozvoje obce Bohuslavice z let 2007-2014. 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 realizace v měřítku místního
i regionálního rozvoje úzce souvisí s mnoha aktivitami. 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
sebereflexe (zpětné vazby) realizátorů a spolupracujících subjektů pro aktualizaci současných
a plánování budoucích aktivit.
Samotný koncepční dokument nemůže být zcela 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.
Strategický plán rozvoje se po sedmi letech zkušeností stává běžnou součástí systému
řízení obce a využití nástroje se předpokládá i do budoucna. Plán bude průběžně aktualizován
a doplňován, čímž se naplní jeho smysl a podstata.

REALIZAČNÍ TÝM
Strategický/pracovní tým
Oproti doporučeným metodickým postupům bylo po dohodě vedení obce a zhotovitele
plánu přistoupeno ke zjednodušení způsobu týmové spolupráce při tvorbě strategického plánu.
Pro účely menší obce, jako jsou Bohuslavice, se jeví dostačující sestavit místo řídícího týmu a
několika pracovních skupin pouze jeden strategický pracovní tým o 5-8 členech s možností
příležitostného rozšíření skupiny o osoby s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oboru, který
se bude shodovat s náplní projednávaného tématu jednotlivých pracovních setkání.
Do pracovního týmu byli starostou obce jmenováni členové zastupitelstva, a to jak
v zastoupení jednotlivých komisí a výborů, tak podle tematických okruhů. Práce na tvorbě
SPRO byly přerušeny volbami do obecního zastupitelstva a členové pracovního týmu byli
poté jmenováni v novém složení. Podstatnou úlohu při tvorbě plánu nejen na setkáních
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pracovního týmu, ale zejména při poskytování potřebných údajů a informačních materiálů
plnili starostové obce, Ing. Kurt Kocián a následně Mgr. Pavel Dominik.
Složení pracovního týmu:
Dle organizační struktury obce

Do roku 2014

Od roku 2015

Za finanční výbor zastupitelstva obce

Bc. Andrea Matýsková

Ing. Tomáš Gruň

Za kontrolní výbor zastupitelstva

Ing. Marie Poštulková

Robert Lasák

Za komisi pro místní rozvoj

Radek Kotzur

Radek Kotzur

Za kulturní komisi

Leo Vitásek

Leo Vitásek

Dle tematických okruhů

Do roku 2014

Od roku 2015

Školství

Mgr. Gabriela Prchalová

Mgr. Pavel Dominik

Sport a volnočasové aktivity

Mgr. Pavel Dominik

Mgr. Pavel Dominik

Rozvoj podnikání v obci

Ing. Kurt Kocián

Bc. Andrea Matýsková

Zdravotní a sociální služby

Ing. Kurt Kocián, Karla
Krupová

Mgr. Pavel Dominik, Karla
Krupová

Dopravní a technická infrastruktura, řešení Petr Herudek,
mimořádných událostí
Robert Lasák

Petr Herudek, Robert Lasák

Životní prostředí

Ing. Kurt Kocián

Mgr. Pavel Dominik

Řízení a správa obce

Ing. Kurt Kocián

Mgr. Pavel Dominik

Zhotovitel strategického plánu
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.
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Seznam zkratek
CR

Cestovní ruch

ČR

Česká republika

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

FÚ

Finanční úřad

HZS

Hasičský záchranný sbor

ICT

Informační a komunikační technologie

MS

Místní komunikace

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

Mateřská škola

MZe

Ministerstvo zemědělství

NUTS

Územně statistická jednotka

OÚ

Obecní úřad

PC

Osobní počítač

PDO

Pevný domovní odpad

PRO

Program rozvoje obce

SC

Specifický cíl

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SK

Sportovní klub

SPRO

Strategický plán rozvoje obce

ÚP

Úřad práce

ZŠ

Základní škola

ŽP

Životní prostředí
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PŘÍLOHA
KOINCIDENČNÍ MATICE
Problémový okruh č. 1: Obyvatelstvo a lidský potenciál
O1

Slabé stránky

Silné stránky

SWOT analýza/opatření

O1.1

O1.2

Nízká míra nezaměstnanosti v obci
Nízký výskyt sociálně patologických jevů
Soustavné zlepšování bytové situace obyvatel
Dobrá životní úroveň domácností
Pestrý společenský život a tradice kulturních akcí
Obecní kulturní dům se sálem a banketní místností
Široké spektrum spolkové činnosti
Tradice kvalitních sportovních akcí a soutěží
Dobré mezilidské vztahy a zájem obyvatel o dění v
obci
Přirozený přírůstek obyvatel
Dostatečný počet a vyhovující vybavenost dětských
hřišť a odpočinkových zón
Špatný technický stav cyklostezek

O3

Chybějící cukrárna-kavárna-čajovna s příjemným
posezením
Očekávané rozšíření podnikatelských aktivit a nárůst
nových pracovních míst
Přírůstek občanů vlivem narůstajícího počtu
přistěhovalých obyvatel - využití lidského potenciálu
nově přistěhovalých osob

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele z veřejných
zdrojů
Vymezené plochy pro potenciální podnikatelské
aktivity v rámci obce i v plánovaných průmyslových
zónách v okolí obce
Nové možnosti sportovního vyžití v prostorách
sportoviště při ZŠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O4

O2.1

O2.2

O3.1

O3.2

O3.3

O4.1

O4.2

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chybějící kvalitní restaurace

Vysoká míra podnikavosti obyvatel obce
Příležitosti

O2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podmínky pro turistiku a síť cyklostezek v okolí obce

Ohrožení

Zázemí velkých měst Ostravy a Opavy
Odchod kvalifikovaných pracovníků
Odchod prosperujících podnikatelů
Stárnutí obyvatelstva
Vývoj ekonomické situace, změny cen vstupů a
právních předpisů
Celkový nárůst sociálně patologických jevů
.
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Problémový okruh č. 2: Správa obce a veřejné služby
S1

SWOT analýza/opatření

Ohrožení

Příležitosti

Slabé stránky

Silné stránky

S1.1

S1.2

S2
S1.3

Příznivý stav hospodaření obce
Zkušenosti obce s financováním a řízením
větších investičních akcí
Spokojenost obyvatel s kvalitou života v obci
a ochota podílet se na rozvoji obce
Zájem obyvatel o informace z Obecního
úřadu
Klidné a bezpečné prostředí venkovského
typu
Úplné základní vzdělávání v obci tvořené
základní školou a mateřskou školou
Školní jídelna nabízející dostupné stravování
i pro jiné subjekty
Omezené finanční zdroje rozpočtu na
všechny potřebné rozvojové aktivity
Nedostatečná kvalita a dostupnost zdravotní
péče
Nedostatečná dostupnost standardní sociální
péče
Chybějící domov seniorů

S2.1

S2.2

S2.3

S3
S3.1

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

S3.2

S3.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dostupnost středních a vysokých škol
v regionu
Možnosti finanční podpory z národních a
evropských strukturálních fondů
Využití zkušeností a odborné pomoci
partnerů, spolupracujících obcí a jiných
organizací při řízení projektů
Efektivnější vzdělávání a komunikace
veřejné a soukromé sféry využitím
informačních technologií
Aktivní spolupráce obce s okolními obcemi a
fungující mezinárodní spolupráce
Členství ve Sdružení obcí Hlučínska a
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
Nedostatek vlastních zdrojů na
dofinancování projektů
Podmíněná dostupnost alternativních zdrojů
na dofinancování projektů (dotace)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Individuální chyby veřejných činitelů

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.
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Problémový okruh č. 3: Infrastruktura a životní prostředí
I1

SWOT analýza/opatření
I1.1

I1.2

I2
I1.3

Ohrožení

Příležitosti

Slabé stránky

Silné stránky

Plošná plynofikace obce
Vlastní zdroj pitné a užitkové vody pro domácnosti a objekty
technické a občanské vybavenosti.
Dostupnost telekomunikačních služeb
Fungující systém odvážení a likvidace odpadů
Dobývací prostor s ložiskem písků
Komplexní pozemkové úpravy
Kvalitní, zemědělsky obhospodařovaná půda na katastru obce
Neexistence významných ekologických zátěží
Přírodní klidová zóna okolo rybníků
Zlepšení celkového prostředí v obci oproti minulému stavu
Špatný stav některých místních komunikací a chodníků v obci
Nedostatek přechodů pro chodce
Zhoršování stavu ovzduší vlivem spalování nekvalitního paliva
nebo odpadu v RD
Chybějící vlastní čistírna odpadních vod, nevyhovující jednotná
kanalizace
Neodpovídající stav místních a státních komunikací regionu
Podceněná opatření proti nebezpečí silničního provozu v průtahu
obce
Nepovolené kácení dřevin na území obce
Rozšíření systému třídění odpadů
Využívání obnovitelných, příp. alternativních zdrojů energie
Zvyšování obecné informovanosti a osvěty obyvatel v oblasti ŽP
Napojení na dálniční síť a síť rychlostních komunikací
Širší nabídka mezinárodních letů na letišti Leoše Janáčka
Poloha v blízkosti polských hranic
Poloha obce v blízkosti významných měst regionu
Poloha obce v blízkosti mezinárodního letiště a letiště regionálního
významu
Další nárůst silniční dopravy v případě realizace plánované
průmyslové zóny v Závadě
Omezování veřejné autobusové dopravy, nedostatečná dopravní
obslužnost obce autobusovými spoji
Neexistence přímého železničního spojení
Ohrožení přívalovými dešti
Zatížení životního prostředí intenzivní silniční (nákladní)
dopravou – ovzduší, hluk, otřesy
Těžba písku s negativními dopady na množství zalesněných území
a hladinu spodních vod v obydlené části obce

I2.1

I3
I3.1

I3.2

I3.3

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Výskyt černých skládek

X

X

X

Nepříznivý cenový vývoj ekologických zdrojů energie a paliv
Nepříznivý vývoj cen v odpadovém hospodářství

X
X

X
X

X
X
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