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ÚVOD
Program rozvoje obce Bohutice je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy
o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako
manuály pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje
šance získat vnější finanční prostředky.
Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2018–2024, tj. na 7 let. Dlouhodobý pohled na
rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což
odpovídá realizaci 3 návazných PRO).
Program rozvoje obcí je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkových
šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení
strategického řízení.
Úvodní setkání s obyvateli proběhlo 23. 3. 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová
situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji.
V průběhu května 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 94 osob.
Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V prosinci byl dopracován návrh kompletního programu rozvoje a zahájena diskuze nad jeho
úpravami.

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Bohutice dne 24. 1. 2018.

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace
v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení
hlavních předností a rozvojových problémů obce a jejich příčin.

1. ÚZEMÍ
Bohutice se nacházejí cca 6 km jihovýchodně od Moravského Krumlova a 5,5 km severovýchodně
od Miroslavi. 12 km západně od Pohořelic. Katastr obce je tvořen především ornou půdou a lesy,
oproti jiným obcím jsou zde výrazně
zastoupeny také ovocné sady a zahrady.
Obec leží na pomezí Bobravské vrchoviny
a Dyjskosvrateckého úvalu v nadmořské
výšce 258 m, ovšem v západní
(kopcovité) části katastru se nadmořská
výška zvedá až přes 330 m. Katastrem
obce neprotéká žádný vodní tok.
Bohutice spadají do správního obvodu
obce s rozšířenou působností moravský
Krumlov v okrese Znojmo. Obec má pouze
jednu část a je tvořena jedním katastrem
(hranice katastru je na obrázku vpravo
vyznačena červenou čárou).
Celková rozloha obce činí 718 hektarů.
Hustota zalidnění činí 42,9 obyvatel/km2.
V rámci České republiky patří Bohutice
mezi rozlohou malé obce (průměrné
území obce v ČR zaujímá 1 261 ha,
v Jihomoravském kraji potom 1 070 ha).
Území obce bylo osídleno již v pravěku.
První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1253. V letech 1545–1622 zde žili
novokřtěnci (habáni). V roce 1619 byla
obec vypálena císařským vojskem. Postupně byla obec majetkem různých rodů, poslednímu
majiteli byl majetek zkonfiskován po skončení 2. světové války. Z hlediska sociálního je důležitý i
fakt, že za 2. světové války obec nebyla součástí tzv. Sudet, a proto zde žije původní obyvatelstvo
s historickými vazbami k obci.

2. OBYVATELSTVO
Celkový počet obyvatel obce Bohutice k 31. 12. 2016 činil 607 (z toho 299 mužů a 308 žen). Po
značném nárůstu počtu obyvatel v první polovině 90. let a opětovném poklesu ve 2. polovině 90.
let počet obyvatel kolísá, s výraznějšími propady v letech 2010, 2011 a 2015.
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Vývoj počtu obyvatel obce Bohutice 1991–2016
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Hodnoty demografických ukazatelů (změna počtu obyvatel přirozenou měnou a migrací) jsou
v jednotlivých letech velmi rozdílné, pohybují se v kladných i záporných hodnotách. Celkově však
za posledních 10 let obyvatelstvo obce ubývá, s výjimkami v letech 2012 a 2016, kdy došlo
k významnému přistěhování obyvatel.

Pohyb obyvatel obce Bohutice 2007-2016
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Ke konci roku 2016 bylo 12,5 % obyvatel obce ve věku do 15 let (76 osob), 66,9 % ve věku 15–64
let (406 osob) a 20,6 % obyvatel obce bylo starších 65 let (125 osob). Průměrný věk obyvatel obce
je 43,6 let ke konci roku 2016. Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do 15 let (tzv. index stáří
v hodnotě 164,5) velmi výrazně převažují senioři, kterých bude v budoucích letech nadále
přibývat, a proto by měla obec na problematiku stárnutí obyvatel ve spojitosti se zajištěním
sociálních a zdravotních služeb zaměřit svoji pozornost.
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
Základ hospodářství v obci tvoří průmysl a stavebnictví. Ke konci roku 2016 bylo v obci
registrováno 41 aktivních ekonomických subjektů. Z nich 29,3 % podnikalo v průmyslové výrobě,
24,4 % ve stavebnictví, 14,6 % ve velkoobchodě a maloobchodě, 7,3 % v zemědělství; zbylé aktivní
podniky (celkem 8 podniků) působí v různých jiných oborech činnosti.
Zásadním způsobem mezi podnikateli převažují fyzické osoby (37 podniků, tj. více než 90 %) nad
právnickými osobami (4 podniky). V souvislosti s tím se v obci nenacházejí prakticky žádní velcí
zaměstnavatelé. V obchodním rejstříku jsou zapsány pouze společnosti Proer s.r.o. (pronájem
nemovitostí), Milan Soudek s.r.o. (výroba a opravy hudebních nástrojů), AGU cars (ostatní výroba,
obchod a služby). Sídlí zde i dopravní firma Miloslava Holoubka (je v kategorii 20–24 zaměstnanců).
Zemědělskou půdu v obci obhospodařuje firma Agroservis Olbramovice. V obci se pěstuje i vinná
réva. Místní vinaři ale nemají tradiční sklípky a víno vyrábí ve svých domech. Jediným významnějším
z nich je Vinařství Sedmera („7era“).
K 1. 12. 2016 bylo v Bohuticích 41 obsazených pracovních míst, což značně podprůměrný počet
vzhledem k velikosti obce. Za prací obyvatelé dojíždí zejména do Brna a Pohořelic. Dojížďka do
Znojma je dopravně obtížnější.
Komerčními službami jsou Bohutice vybaveny velmi málo. V obci se nachází pouze obchod se
smíšeným zbožím (COOP Jednota), Pohostinství u Cóla, Pohostinství U zámku a kadeřnictví.
Bohutice spadají pod poštu v Olbramovicích.
TRH PRÁCE
Podíl nezaměstnaných osob činil v září 2017 v Bohuticích 5,7 %, bylo zde 23 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Hodnota nezaměstnanosti v obci je tak srovnatelná s
hodnotou za okres Znojmo (5,6 %), v rámci kraje je však spíše vyšší (průměr kraje byl 4,5 %). Ještě
výraznější je rozdíl při porovnání s průměrem ČR – 3,8 %. K tomuto datu nebylo v obci evidováno
žádné volné pracovní místo.
Úroveň nezaměstnanosti v obci se za poslední roky významně snížila (v září 2014 dosahoval podíl
nezaměstnaných osob hodnoty 9,2 %), ovšem její nárůst v zimních měsících bývá výrazný.
Podíl osob nezaměstnaných déle než rok na počtu všech uchazečů o zaměstnání činil v roce 2016
v průměru 45,0 %, což je dosti vysoká hodnota.

4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V roce 2016 obec dokončila výstavbu splaškové kanalizace, která je napojena na čistírnu odpadních
vod v Olbramovicích. Provozovatelem kanalizace je Vodárenská akciová společnost, a.s. (divize
Znojmo). Dešťová kanalizace v obci z konce 60. let 20. století je vybudována pouze v části obce.
Obec je plynofikována od roku 1993. Část obyvatel ale k vytápění využívá tuhá paliva. Veřejný
vodovod byl vybudován v roce 1973. Při výstavbě splaškové kanalizace byly poškozené části
vodovodu vyměněny. Obec je napojena na nový vrt u Olbramovic.
Obecní rozhlas využívá bezdrátovou technologii. Dle názorů občanů je slyšitelnost většinou
uspokojivá. Internetové připojení je v obci poskytováno buď O2, nebo různými provozovateli
bezdrátovým přenosem. V obci jsou problémy s kvalitou signálu O2. Veřejné osvětlení je již
zastaralé a vyžaduje obnovu. V některých částech obce nefunguje dostatečně.
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Pro tříděný sběr celé škály odpadů má obec zřízena 3 sběrná místa s kontejnery. Sběrný dvůr obec
nemá.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Katastrem obce prochází pouze komunikace III. třídy. Bohutice však leží v blízkosti komunikace
II. třídy č. 396 vedoucí z Dobelic do Branišovic, relativně dostupná (cca 8 km od obce) je také
komunikace I. třídy č. 53 Pohořelice – Znojmo. Intenzita dopravy v obci odpovídá řádu
komunikace a je tedy poměrně nízká. Na silnici II/396 severně od Bohutic projede průměrně
2,7 tis. vozidel za 24 hodin.
Železniční zastávka se nachází v jižní části obce, prochází tudy trať č. 244 Moravský Krumlov –
Hrušovany nad Jevišovkou. Autobusová zastávka je v obci jedna.
V roce 2015 proběhla výstavba splaškové kanalizace. V důsledku toho je třeba opravit všechny
místní komunikace v obci. Obdobnou rekonstrukci vyžaduje i většina chodníků. V části Jelendy je
místní komunikace pouze štěrková.
Územím obce prochází Znojemská cyklotrasa a cyklotrasa č. 5006. Obě vedou po běžných
komunikacích; vzhledem k nízké intenzitě dopravy není nezbytné budovat cyklostezky oddělené
od silničních komunikací.
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Obec Bohutice leží v zóně 459 Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a jedou
přes ni spoje autobusové linky 450 (Miroslav – Jiřice u Miroslavi). Z Miroslavi i Jiřic existuje přímé
spojení do Brna, ale pro spojení do Znojma je nutný další přestup. Obec je také obsluhována
vlakovou linkou S41 (Brno – Střelice – Moravské Bránice – Moravský Krumlov – Miroslav).
Celkově je dopravní obslužnost obce vyhovující.
Počty spojů projíždějících obcí (k 31. 10. 2017)
V pracovní dny
Směr
Linka
Počet
Interval
spojů
Ráno a po poledni
Do Miroslavi
9
1 hod., v jiné době
450
Z Miroslavi
10
2 a více hod.
Do Jiřic u Miroslavi
10
Většinou 1 hod.,
450
místy 2 hod.
Z Jiřic u Miroslavi
8
Do Miroslavi

Po 2 hod., pouze
odpoledne
Po 1 hod., pouze
ráno

3
S41

Z Miroslavi
Do Brna
(resp. Mor. Krumlova)
Z Brna
(resp. Mor. Krumlova)

3*
11

Ráno 1 hod. a
méně, odpoledne
2 hod.

S41
11

Pramen: www.jizdnirady.cz
* v pátek jedou 4 spoje
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V sobotu a v neděli
Počet
Interval
spojů
4 hod.
3
(v jednom
3
případě 3 hod.)
4 hod.
3
(v jednom
3
případě 2 hod.)
5
6
9
9

Až na výjimky
po 2 hod.
Až na výjimky
po 2 hod.
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5. VYBAVENOST
BYDLENÍ
Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v Bohuticích celkem 251 domů, z toho 248
rodinných domů a 3 ostatní budovy; bytové domy v obci nebyly zaznamenány žádné. Z těchto
domů bylo 19,5 % (49 domů) neobydlených. Jedná se o hodnotu v Jihomoravském kraji
nadprůměrnou. 38 neobydlených domů však není prázdných, ale slouží k rekreaci (reálně je takto
ale využíváno 27 chalup). Dalších 7 domů je neobydlených z důvodu přestavby.
Byty byly budovány zejména ve třech obdobích: do roku 1920 (tradiční zástavba obce), v 70.
letech 20. století, po roce 2000. Za posledních 5 let (2012–2016) bylo v obci dokončeno 12 bytů.
Zájem o bydlení v obci je. Do obce se stěhují lidí i ze vzdálenějšího okolí. V lokalitě Panská zahrada
připravuje soukromý investor 22 stavebních míst. Obec vlastní jen málo pozemků pro bytovou
výstavbu.
Obec vlastní 10 obecních bytů. Tyto byty se (s výjimkou jednoho školního bytu) nachází v obecním
domě s pečovatelskou službou naproti zámku.
ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy Bohutice. Mateřská škola je jednotřídní. Ve
školním roce 2016/2017 ji navštěvovalo 13 dětí. Celková kapacita je cca 30 dětí.
Základní škola má ve školním roce 2016/2017 celkem 25 žáků. Nachází se zde 1. – 5. ročník. Výuka
probíhá ve dvou třídách (1. a 2. ročník, 3. až 5. ročník). Na 2. stupeň dojíždí žáci zejména do
základní školy v Olbramovicích, či v Moravském Krumlově. Ve škole funguje i školní družina. Pro
žáky MŠ i ZŠ jsou dováženy obědy ze školní kuchyně v Olbramovicích.
Různé společenské a sportovní akce nejen pro děti a jejich rodiče, ale také pro širokou veřejnost
pořádá Unie rodičů při Základní a Mateřské škole Bohutice. Jde o spolek rodičů dětí školou
povinných a nyní i předškolních, s bohatou a dlouhou tradicí. Vedle pořádání různých akcí
provozuje i mateřské centrum. V případě zájmu o výuky hry na hudební nástroj musí děti dojíždět
do Moravského Krumlova.
V obci není žádné zdravotnické zařízení. Nejbližší zubní lékař má ordinaci v Olbramovicích. Za
zdravotní péčí obyvatelé dojíždí do Moravského Krumlova a do Miroslavi. Pro specializovanou
péči je nutná dojížďka do Brna.
Obec vlastní dům s pečovatelskou službou, jehož kapacita je 9 bytů. Pečovatelské služby však
dosud žádný z nájemníků nevyžaduje. Pečovatelskou službu v obci zajišťuje Charita Moravský
Krumlov. Klientů v obci má však minimálně. O seniory se starají převážně jejich rodinní
příslušníci.
ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT
V obci působí následující spolky:


Sbor dobrovolných hasičů Bohutice.



Vinařský spolek "sv. Michal" Bohutice.



Zahrádkáři.



TJ Bohutice.



FC Bohutice.



Unie rodičů.
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Ke sportovním aktivitám i ke kulturním akcím slouží tělocvična. Tělocvičnu vlastní obec. Venkovní
kulturní akce probíhají v prostoru za zámkem. Ze sportovních hřišť se v obci nachází fotbalové
hřiště (kabiny u hřiště byly zmodernizovány v roce 2008), tenisový kurt (je ve špatném stavu) a
víceúčelové hřiště u základní školy.
Spolky využívají k setkávání i společenskou místnost v přízemí domu s pečovatelskou službou.
Pro děti jsou na hraní k dispozici pouze dva herní prvky u hřiště základní školy.
V obci je i obecní knihovna. Obec pravidelně pořádá vítání občánků. Narozené děti dostávají od
obce dárek.
Přehled tradičních akcí v obci
Název akce
Hasičský ples
Maškarní ples
Dětský maškarní ples
Turnaj v mariáši
Bohutický košt
Babská pouť
Letní meruňková noc
Agrofet
Tradiční krojované hody
Podzimní slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu
Setkání se seniory
Vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ

Období konání
leden
únor
únor
březen
duben
květen
červenec
září
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec

Pořádající subjekt
SDH Bohutice
FC Bohutice
Unie rodičů
Pohostinství
Vinařský spolek sv. Michal
Místní ženy a dívky ve spolupráci s OÚ
Obec Bohutice
Obec Bohutice
Bohutická mládež ve spolupráci s OÚ
Obec Bohutice
Unie rodičů
Obec Bohutice
Unie rodičů

Z náboženských organizací působí v obci římskokatolická církev a Českobratrská evangelická
církev. Římskokatolická farnost Bohutice byla zřízena 15. ledna 1867 (před tím spadala pod
olbramovickou farnost). 11. května 1867 byl položen základní kámen nového kostela Nanebevzetí
panny Marie, který svému účelu složí doposud. Kostel byl kompletně zrekonstruován v roce 2009.
Místní evangelická kazatelská stanice je součástí farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Miroslavi. Využívá modlitebnu postavenou v roce 1935.
PAMÁTKY, TURISTICKÉ ATRAKTIVITY A ZAJÍMAVOSTI
Obec Bohutice disponuje několika zajímavými turistickými cíli. Jedním z nich je renesanční zámek
s vinnými sklepy (kulturní památka, číslo ÚSKP: 19622/7-6219). Zámek se nachází v samém
středu obce Bohutice. Přilehlý park má rozlohu zhruba půl hektaru. Podoba zámecké trojpodlažní
arkádové renesanční pavlače o celkem pěti, horizontálně na sebe v celkem třech podlažích
navazujících polích, členěných v přízemí kamennými hranolovými pilíři, v 1. a 2. patře pak
toskánskými sloupky, odkazuje na vznik zámku v období přelomu 16./17. stol., přesněji snad
okolo roku 1600. Zámek je postupně opravován. V letech 2007 až 2010 se uskutečnila
rekonstrukce zámeckých sklepů (celkem 4 sklepy.
Jedinečnou kulturní památkou je Bohutická křížová cesta – soubor 54 dřevěných soch v životní
velikosti znázorňujících poslední cestu Ježíše Krista. Ve stráni nad obcí je vybudována Lurdská
jeskyně, k níž se každoročně konají poutě. Soubor památek v Bohuticích propojuje naučná stezka
Antonína Práška vybudovaná v roce 2011.
Na začátku 20. století v Bohuticích začal působit farář Antonín Prášek. Ten si předsevzal vytvořit
z Bohutic významné poutní místo, známé zejména z 18. století. Jeho prvním krokem bylo vytvoření
kopie Lurdské jeskyně v prostoru pod hřbitovem. Ta byla v roce 1928 vysvěcena a zakrátko se
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stala pravidelným cílem tisíců poutníků. Celý záměr dále pokračoval ve snaze vybudovat na louce
nad jeskyní tzv. Svatováclavský park s monumentální křížovou cestou o 14. zastaveních. Sochy
křížové cesty, převážně z cedrového dřeva, byly objednány v roce 1932 následně pak dodány v
roce 1937. Vzhledem k dalšímu společensko-politickému vývoji nebyl tento plán nakonec nikdy
uskutečněn. Sochy pak byly umístěny na různých místech v obci a v roce 1990 dokonce z obce, z
rozhodnutí církevních úřadů, odprodány. Po jejich opětovném nalezení a navrácení v roce 2007
byly Bohutickou farností na dobu 25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, jenž je postupně, s pomocí
nejrůznějších dotací a grantů restauruje. V roce 2011 byla ve 2. patře zámku otevřena expozice
bohutické křížové cesty.
Na území obce se nachází několik barokních soch (jsou evidovány jako kulturní památky) a řada
křížů a pomníků. Na hřbitově nad obcí se nachází kaple sv. Michaela archanděla. Kulturní
památkou je i budově bývalé panské sýpky.
Bohutice jsou známy i meruňkami, které se zde pěstují více než 150 let. V roce 1949 byly vzorky
místních meruněk zaslány do Státních výzkumných ústavů zemědělských. Podrobně pomologicky
hodnocené meruňky byly označeny jako jedinečný druh (odrůda), dosud pomologicky
neoznačený, s doporučením mezinárodního označení Abricot Sucre de Bohutice – Bohutická
meruňka.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Bohutice činí 717,9 hektarů. Z této plochy zaujímá 60,0 % zemědělská půda
(orná půda činí z celku 50,7 %). Tyto hodnoty dokumentují zemědělský charakter obce. Podíl
zemědělské půdy v ČR činí 53,7 % (orná půda zabírá pouze 38,3 % území), v Jihomoravském kraji
je pro zemědělské účely využíváno 59,5 % (zorněno je 49,4 %). Lesy zabírají 34,1 % katastru
obce. Ovocné sady – v Bohuticích je typickou plodinou meruňka – zaujímají 4,8 % (34,4 ha).
Obec má dlouhou zemědělskou tradici s důrazem na pěstování ovoce a rovněž vinné révy.
Bohutice jsou součástí Znojemské vinařské oblasti a patří k ní čtyři viniční tratě: U sv. Michala,
Jelendy, Olbramovická hora a Čtvrtky
Kolem obce jsou problémy s černými skládkami. Na několika místech kolem obce je nepořádek.
V areálu bývalého zemědělského družstva jsou polozbořené kravíny s různými jímkami, u nichž
je riziko propadnutí.
Z chráněných území se zde nachází pouze přírodní památka U Michálka. Chráněné území je
tvořeno spraší překrývající hlinité a slinité usazeniny a vyvřelinami Brněnského masivu. Květena
je ovšem bohatá, daná stepními a skalními stanovišti, případně okolními polnostmi. Území o
rozloze cca 1 ha bylo vyhlášeno v roce 1996. Stav této lokality není ideální. Seče se (resp. část
spásají ovce), ale stav stepních porostů se přesto zhoršuje.
Obec není ohrožována povodněmi. V roce 2013 bylo technicky nevyhovující koupaliště
v zámeckém parku kompletně přebudováno na klidovou zónu s rybníčkem Obůrka. V současné
době v něm lze spatřit vodní rostliny a ryby.
Za hranicí katastru obce severně od obce na území obce Olbramovice je v provozu kamenolom
Leskoun. Velká část obyvatel pociťuje při odstřelech v lomu otřesy. Tyto otřesy jsou cítit
v jednotlivých částech obce dosti různorodě.
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7. SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Obecní úřad Bohutice je obecním úřadem se základní působností. Matrika se nachází
v Olbramovicích; stavební úřad, finanční úřad, úřad práce a živnostenský úřad se nachází
v Moravském Krumlově. Další úřady jsou k dispozici ve Znojmě.
Ze zastupitelstva je uvolněným zastupitelem pouze starosta. Zastupitelstvo se schází každých 14
dní. Vedle povinných orgánů (finanční výbor, kontrolní výbor) má obec zřízenu Komisi pro místní
rozvoj obce a kulturu. Komise doposud nebyla příliš aktivní.
Obec stabilně zaměstnává účetní a administrativní pracovnici (zajišťuje také průvodcovské služby
v expozici na zámku) a jednoho pracovníka úklidu a údržby, dále také jednoho technického
pracovníka na dohodu o provedení práce. Obec při úklidu a údržbě rovněž využívají 2–3
pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Prostory obecního úřadu postačují.
Obec vydává Bohutický zpravodaj, který od května 2016 vychází každý měsíc (před tím šlo o
čtvrtletník).
Územní plán obce pochází z roku 2008, v letech 2009 a 2017 byly schváleny dvě jeho změny.
V obci nejsou realizovány komplexní pozemkové úpravy.
Obec je členem Svazku znojemských vinařských obcí Daníž a MAS Znojemské vinařství, dále také
Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova.
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Bohutice v letech 2012–2016 vykázala celkový deficit rozpočtového hospodaření ve výši 2,4 mil.
Kč. Zásadním vlivem na rozpočtové hospodaření obce byla výstavba splaškové kanalizace v letech
2015 a 2016. V těchto letech získala obce celkem 10,4 mil. Kč na investičních transferech
(dotacích), a to zejména v roce 2012.
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Podíváme-li se detailněji na strukturu příjmů a výdajů v letech 2012–2016, tak objem daňových
příjmů se postupně zvyšoval díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky hospodářskému růstu
ČR. V průměru tvořily ročně 63 % příjmů. Méně obvyklý je vysoký podíl nedaňových příjmů, který
se zvýšil ze 7,5 % v roce 2012 (1016 tis. Kč) na 17,1 % v roce 2016 (1560 tis. Kč). Nedaňové příjmy
tvoří zejména místní poplatky stanovené vyhláškou, poplatky za pronájmy majetku obce a úroky.
Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou záležitostí. Podíl i objem přijatých transferů
naopak po celé období klesal.
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Obec má dlouhodobě vysoký podíl kapitálových výdajů (investic). V letech 2015 činil v důsledku
výstavby kanalizace dokonce 65 % a v roce 2016 potom 44,5 %. Vysoký podíl byl však i v roce 2013.
Obec v letech 2015 a 2016 vybudovala splaškovou kanalizaci. Náklady na vybudování kanalizace
činily 14,95 mil. Kč. Obec si na vybudování vzala úvěr 6 mil. Kč u Komerční banky (do konce roku
2027 bude ročně splácet 0,5 mil. Kč + úroky klesající od 100 tis. Kč k 8 tis. Kč), bezúročnou půjčku
od VaK Znojemsko ve výši 2 mil. Kč (roční splátky do konce roku 2022 činí 286 tis. Kč) a půjčku od
Státního fondu životního prostředí (příjemcem půjčky je VaK Znojemsko, kterému obec bude splácet
do konce roku 2025 ročně 258 tis. Kč). Až do roku 2022 bude obec každoročně splácet cca 1,1 mil.
Kč, poté splátky klesnou na 800 tis. Kč a méně.
Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů (daňové a nedaňové příjmy a nárokové transfery
– souhrnný dotační vztah) a běžných výdajů, představuje částku, kterou obec může použít na
investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si
musela brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i tzv. dluhovou
kapacitou. Tato dluhová kapacita v roce 2015 překročila 2 mil. Kč a v roce 2016 činila 2,868 mil Kč.
Znamená to, že i při splátkách úvěrů na kanalizaci obci zbývají určité prostředky na další rozvojové
aktivity.
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Vývoj a struktura rozpočtových příjmů a výdajů v období 2012–2016
Pramen: monitor.statnipokladna.cz
Celkový objem majetku obce k 31. 12. 2016 činil dle rozvahy 38,7 mil. Kč. 34,5 mil. Kč z toho
připadalo na dlouhodobý hmotný majetek. Krátkodobý finanční majetek činil 3,77 mil. Kč.
Dlouhodobé závazky byly ve výši 7,23 mil. Kč, krátkodobé potom ve výši 545 tis. Kč.
Obec Bohutice vlastní místní zámek, v němž se nachází obecní úřad, muzeální expozice a mateřská
školka. Dále vlastní dům s pečovatelskou službou, budovu školy, tělocvičnu (je zateplena),
pohostinství a garáže (je zde umístěna obecní technika). Budovy jsou v poměrně dobrém stavu, i
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když mnohé z nich vyžadují ještě investice do modernizace. V případě zámku jsou třeba opravy
komínů, opravy zdi terasy, opravy zadní strany zámku a zámecké zdi kolem parku.
Rozložení pozemků ve vlastnictví obce je znázorněno na následujícím obrázku.

Pozemky ve vlastnictví obce Bohutice
Pramen: www.cuzk.cz
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických,
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce.

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V dubnu a květnu 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 94
obyvatel. 13 obyvatel využilo elektronický formulář, 81 dotazníků bylo v papírové podobě.
Mezi respondenty bylo 45,1 % mužů a 54,9 % žen. Ve věku 15–29 let bylo 10,6 % respondentů, ve
věku 30–49 let bylo 38,3 % respondentů, ve věku 50–64 let 23,4 % a nad 65 let 27,7 %. V 28,8 %
případů odpovídaly osoby žijící s dítětem/dětmi do 18 let, 63,8 % respondentů žije
v domácnostech bez dětí. Převážná část respondentů (64,1 %) žije v obci od narození, dalších
7,6 % se přistěhovalo v dětství spolu s rodiči, 28,3 % se přistěhovalo v dospělosti.
S životem v obci jsou respondenti převážně spokojeni. Velké většině respondentů (88,2 %) se
v Bohuticích žije dobře. Pouze 3,2 % se žije spíše špatně, velmi špatně se v obci necítí nikdo.

Jak se vám v obci žije?

velmi dobře
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Hlavními skutečnostmi, které se respondentům v obci nelíbí, jsou špatný stav místních
komunikací (89,4 %) a chodníků (71,3 %). Další záležitosti byly uváděny již nepoměrně méně
– např. nezájem lidí o obec (24,5 %), vztahy mezi lidmi (19,1 %) a nedostatečné možnosti výstavby
domů a bytů (18,1 %). Velmi málo si respondenti stěžovali na pracovní příležitosti, životní
prostředí a společenský život.

15

Program rozvoje obce Bohutice na období 2018–2024

Co se vám na vaší obci nejvíce nelíbí?
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špatný stav místních komunikací
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špatný stav chodníků

71,3%

nezájem lidí o obec

24,5%

vztahy mezi lidmi

19,1%

nedostatečné možnosti pro výstavbu domů a…

18,1%

chybějící cyklostezky do okolních obcí

14,9%

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a…

12,8%

nedostačující veřejná doprava
nedostatek pracovních příležitostí

100,0%

8,5%
4,3%

málo kvalitní životní prostředí

2,1%

nedostatečný kulturní a společenský život

1,1%

Z konkrétních služeb respondentům v obci nejvíce chybí pošta a různé obchody (zejm. masna,
potraviny, drogerie). Na druhou stranu řada respondentů je spokojených a nic jim nechybí.
Dostupnost obce veřejnou dopravou hodnotí více než tři čtvrtiny respondentů (78,7 %) jako
dobrou. Pro dalších 11,7 % je zajištění veřejné dopravy ucházející, i když s výhradami. Jako
špatnou označilo dostupnost obce veřejnou dopravou jen 5,3 % respondentů. Špatné je podle
respondentů především spojení do Moravského Krumlova (nenavazující spoje při přestupu),
méně uváděli i spojení do Miroslavi.

Jak hodnotíte dostupnost obce veřejnou
dopravou?
nedovedu
posoudit;
4,3%
dobrá;
78,7%

špatná ;
5,3%

ucházející,
ale mám
výhrady ;
11,7%

Mezilidské vztahy v obci považují tři čtvrtiny respondentů (74,4 %) za dobré, dalších 16,0 % je
hodnotí jako ne moc dobré. Pouze 3,2 % respondentů je považuje za vyloženě špatné.
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Jak hodnotíte mezilidské vztahy?
velmi dobré;
7,4%
nedovedu
posoudit;
6,4%

docela
dobré;
67,0%

špatné;
3,2%
ne moc
dobré;
16,0%

Co se týče dalšího rozvoje obce, jsou zhruba tři čtvrtiny respondentů (78,5 %) pro růst obce –
většina z nich (63,4 % respondentů) je pro růst na cca 800 obyvatel, 15,1 % respondentů navrhuje
růst i nad 800 obyvatel. Desetina respondentů považuje aktuální velikost obce za vyhovující.

Jak by se měla obec dále rozvíjet?

měla by se postupně
rozrůstat výstavbou
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800 obyvatel; 63,4%

měla by
zůstat
přibližně
stejně velká;
10,8%
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10,8%

obec by měla
růst i nad 800
obyvatel;
15,1%

Finanční prostředky obce by respondenti rádi věnovali především na místní komunikace
– jak na rekonstrukce stávajících (91,5 %), tak i na dobudování chybějících (72,3 %). V pořadí třetí
preferovanou investicí je oprava zámku (52,1 %). Relativně méně již bylo uváděno zlepšování
vzhledu obce (25,5 %) a zkvalitnění podmínek pro činnost základní a mateřské školy (17,0 %).
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Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce?
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zlepšování vzhledu obce
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zkvalitnění podmínek pro činnost základní a…
rozšiřování a zkvalitňování zeleně
rekonstrukce stávajících / vybudování…
podmínky pro činnost spolků

17,0%
7,4%
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Respondentům bylo v dotazníkovém, šetření nabídnuto několik konkrétních témat, u nichž
uváděli svůj názor, zda by obec do dané záležitosti měla investovat finance.


Velmi silně respondenti podporovali rozvoj cestovního ruchu (pouze 3,2 % respondentů
bylo proti).



Značně souhlasili také s výměnou oken na zámku (polovina respondentů uvedla možnost
„určitě ano“).



Podobně je podporována i oprava křížové cesty, i když v této otázky již převažovala
odpověď „spíše ano“.



Naopak spíše nesouhlas respondenti projevili s rekonstrukcí centrální části Obůrky
(polovina respondentů byla proti, třetina dokonce uvedla odpověď „určitě ne“).

Měla by obec investovat do následujících záležitostí?
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Obecní rozhlas slyší více než tři čtvrtiny respondentů poměrně dobře – 13,8 % velmi dobře a
dalších 66,0 % dostatečně. Moc dobře neslyší 11,7 % respondentů. Problémy má téměř 9 %
respondentů; 6,4 % slyší rozhlas velmi špatně a 2,1 % vůbec.
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Vzhledem k malému celkovému počtu odpovědí je problematické jednoznačně stanovit kvalitu
příjmu v různých částech obce. Nejlepší příjem je podél hlavní silnice, u kostela, a v částech
Humna, Příčky, Kolonie, Na Pekárně a Za Cihelnou. Tam všichni respondenti slyší rozhlas velmi
dobře nebo dostatečně. Určité problémy s rozhlasem uváděli respondenti v částech Jelendy,
Marešov a podél cesty ke hřišti, a také v některých dalších částech obce; počet odpovědí je však
příliš malý na to, aby bylo možné stanovit, jestli jde o náhodné problémy nebo o skutečný odraz
situace.

Jak je slyšet obecní rozhlas u vašeho
domu?
velmi dobře;
13,8%

vůbec; 2,1%
dostatečně;
66,0%

velmi
špatně; 6,4%
ne moc
dobře;
11,7%

Otřesy při odstřelech v Kamenolomu Leskoun pociťují dvě třetiny respondentů. Polovina
respondentů (48,9 %) je vnímá slabě, dalších 14,9 % silně a 3,2 % respondentů je pociťuje velmi
silně. Čtvrtina respondentů nepociťuje otřesy vůbec.
Podobně jako u poslechu rozhlasu je i zde obtížné přesně charakterizovat části obce, kde se otřesy
nejvíce projevují. Slabě nebo vůbec nepociťují otřesy respondenti v části Jelendy, podél hlavní
silnice a cesty ke hřišti. Relativně málo by měly otřesy respondenty obtěžovat také v částech
Humna, Příčky a u kostela. V ostatních částech obce respondenti odpovídali různorodě; otřesy
vnímali silně, slabě i vůbec.

Jak intenzivně pociťujete otřesy při
odstřelech v Kamenolomu Leskoun?

velmi silně;
3,2%

silně;…

slabě;
48,9%

nedokážu
posoudit;
8,5%
vůbec;
24,5%
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V závěrečných komentářích uváděli respondenti různorodé náměty na skutečnosti, které by se
v obci mohly zlepšit. Motivem, který se opakoval vícekrát, bylo více kontejnerů na tříděný odpad,
především na plasty.

SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)





SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)





Stabilní počet obyvatel
Vybudovaná kanalizace
Dobrá dopravní dostupnost Brna
Množství fungujících spolků

 Základní a mateřská škola v obci
 Řada turistických zajímavostí
 Zájemci o bydlení v obci

Špatný stav místních komunikací a chodníků
Vysoký podíl neobydlených bytů
Omezená nabídka obchodů a služeb
Málo pracovních míst v obci

 Zadlužení obce

PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)

OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

 Zájem o vinařskou turistiku
 Zájem o církevní turistiku
 Dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci
komunikací
 Dotace na rozvoj cestovního ruchu
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 Těžba v lomu Leskoun
 Klimatické změny – snižování objemu a
nerovnoměrnost rozložení srážek
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 DLOUHODOBÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce.
VIZE OBCE BOHUTICE V ROCE 2035
Počet obyvatel obce se bude zvyšovat díky nové výstavbě i díky využití neobydlených domů. Vyšší
počet obyvatel umožní rozvoj veřejných služeb a podpoří posílení nabídky komerčních služeb
v obci.
Budou zrekonstruovány místní komunikace a chodníky. Dopravní obslužnost bude dále
umožňovat přijatelnou dojížďku za prací do okolních center a budou dořešeny nedostatky ve
vazbách a pokrytí různých směrů dojížďky. Budou dořešeny nedostatky v oblasti technické
infrastruktury.
Bude dokončena obnova všech obecních budov, zejména zámku. Rozšíří se nabídka sportovních
aktivit a bude rozvinuto zázemí pro kulturní aktivity.
Dojde k posílení cestovního ruchu, což bude mít pozitivní dopady i na podnikání v obci.
Bude zlepšen vzhled obce a jejího okolí. Kolem obce bude pořádek, zeleň bude v dobrém stavu.

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled rozvojových oblastí a opatření
A. Infrastruktura
•A.1Zkvalitnění dopravní infrastruktury
•A.2 Obnova technické infrastruktury a rozvoj bydlení
B. Vybavenost
•B.1 Zkvalitnění veřejných služeb a majetku obce
•B.2 Zlepšení podmínek pro aktivity obyvatel
C. Vzhled obce a životní prostředí
•C.1 Zlepšování vzhledu obce
•C.2 Řešení problémů životního prostředí
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. INFRASTRUKTURA
A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Název aktivity

Rekonstrukce místních komunikací
Dobudování místních komunikací

Termíny

Náklady
(v tis.)

Garance

Vnější zdroje
financování

Komentář

průběžně

starosta

10 mil.

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Rekonstrukce po vybudování kanalizace.
Bude řešeno etapově. Úvodním krokem
bude zpracování plánu rekonstrukcí a
rozvržení projektové přípravy.

2023

starosta

6 mil.

–

V části Jelendy, Kolonie.

průběžně

starosta

2 mil.

–

V návaznosti na rekonstrukci místních
komunikací. Je zpracovaný projekt na
chodník od „Hokejky“ k transformátoru.
Zpracování plánu rekonstrukcí.

Získání pozemků pod komunikací v
Kolonii

2020

starosta

100

–

Pozemky patří soukromým vlastníkům.

Umístění zpomalovacího retardéru u
hřiště

2018

starosta

50

–

Umístění zrcadla k sýpce

2018

starosta

20

–

Vyřešení parkování u obchodu

2022

starosta

Vyřešení parkování u fotbalového hřiště

2020

starosta

Rekonstrukce chodníků

Vyjednání zlepšení dopravní obslužnosti

průběžně

–
200

starosta

–
–
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Ve vazbě na rekonstrukci místních
komunikací.
Zlepšení návaznosti spojů při cestování
do Moravského Krumlova. Více spojů do
Miroslavi a Znojma. Návaznosti autobusů
v Branišovicích.
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A.2 Obnova technické infrastruktury a rozvoj bydlení
Název aktivity
Podpora bytové výstavby
Vybudování startovacích bytů

Modernizace veřejného osvětlení

Termíny

Náklady
(v tis.)

Garance

Komentář

soukromé –
Koordinace se stavebníky. Spolupráce při
stavebníci, developeři
napojení na stávající sítě apod.

průběžně zastupitelstvo
2022

Vnější zdroje
financování

fondy EU, dotace ze
státního rozpočtu

starosta

Dotace EFEKT 2018

–

Optimalizace sběru odpadů. Častější
vyvážení. Podpora třídění odpadů.

2018

starosta

průběžně

starosta

Zřízení sběrného místa pro odpad u
bývalého zemědělského družstva

2019

starosta

100

–

Doplnění odpadkových košů

2018

starosta

20

–

Spolu s koši na psí exkrementy.

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Zřízení informačního centra

2018

starosta

50

Jihomoravský kraj

Centrum bude v zámku.

Zřízení poštovny Poštapartner

2019

starosta

Vybudování WC na zámku

2020

starosta

Zkvalitnění odpadového hospodářství

1 mil

Stanovení celkové koncepce modernizace.
V první fází modernizace poškozených
svítidel, ve druhé fázi obměna zbývajících
svítidel. Uplatní úsporných svítidel.

B. VYBAVENOST
B.1 Zkvalitnění veřejných služeb a majetku obce
Název aktivity

–
200

23

–

Pro konání akcí. Stávající nedostačuje.
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Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

starosta

Ministerstvo kultury

Oprava komínů, zdi terasy, zadní strany,
zámecké zdi.

průběžně

starosta

Ministerstvo kultury

Dokončení restaurování zbývajících
památek.

Oprava fasády základní školy

2020

starosta

–

Řešení vzduchotechniky v základní a
mateřské škole

2019

starosta

–

Přestavba bytu v ZŠ pro potřeby ZŠ a MŠ

2024

starosta

MMR, MF, MAS

Vyjednání častějších pravidelných návštěv
pojízdných prodejen

2018

starosta

–

Např. řeznictví.

Termíny

Garance

Vnější zdroje
financování

Komentář

Podpora spolkové činnosti

2018

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

–

Průběžná komunikace. Podpora při
zajištění vhodného zázemí. Podpora
akcí spolků.

Zlepšení prostor pro pořádání akcí

2018

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

–

Včetně pořízení stánků.

Přebudování tenisového hřiště na
víceúčelové

2019

starosta

100

Nadace ČEZ
„Oranžové hřiště“

Zřízení venkovních sportovních prvků

2019

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

200

–

Název aktivity

Termíny

Garance

Dokončení oprav zámku

průběžně

Obnova památek v obci

B.2 Zlepšení podmínek pro aktivity obyvatel
Název aktivity

Náklady
(v tis.)

24

Venkovní betonové stoly na stolní tenis,
minigolf, kamínková cestička pro děti
apod.
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Název aktivity
Vybudování cyklostezky pro rekreaci

Podpora rozvoje cestovního ruchu

Termíny

Garance

2019

starosta

2018

Náklady
(v tis.)

starosta

Vnější zdroje
financování

Komentář

–

Ve vazbě na okolní obce, využití i pro
jízdu na in-linech a pro vycházky
v zimním období.

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Komunikace s místními podnikateli.
Provázání turistické nabídky. Společná
propagace. Přitažení návštěvníků na
významné kulturní akce.

C. VZHLED OBCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepšování vzhledu obce
Název aktivity

Náklady
(v tis.)

Termíny

Garance

Doplnění zeleně v intravilánu obce

2018

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

100

Revitalizace okolí rybníčku Obůrka

2020

starosta

500

Oplocení Obůrky

2020

starosta

50

Oprava zdi u hřbitova

2018

starosta

300

Zajištění úklidu okolí obce

2018

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

Vnější zdroje
financování

Komentář

Nadace ČEZ

Zpracování koncepce zeleně v obci.
Výsadba stromů a keřů. Doplnění
květinové výzdoby.

Podpora rozvoje
venkova JMK
Na jaře pořádání společné úklidové akce.
Garance spolků za průběžný úklid různých
úseků.
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C.2 Řešení problémů životního prostředí
Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Odstranění černých skládek

2019

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

100

–

Současně osvěta a prevence nového vzniku
skládek.

Zlepšení stavu PP Michálek

2018

starosta

50

Jihomoravský kraj

Spolupráce s orgány ochrany přírody.
Realizace dle plánu péče. Případná
aktualizace plánu péče.

Zmírňování otřesů z lomu Leskoun

2018

starosta

–

Sledování otřesů. Komunikace s lomem ve
snaze o slabší odstřely.

2018

komise pro
místní rozvoj
a kulturu

–

Komunikace a spolupráce s vlastníky.
Sklepy – Některá místa hrozí propadnutím.
Bývalé zemědělské družstvo – riziko
propadnutí do různých jímek.

Název aktivity

Identifikace a zabezpečení rizikových míst
v obci
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí finanční výbor ve spolupráci
se starostou obce a komisí pro místní rozvoj obce a kulturu.
Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu –
rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje finanční výbor v úzké součinnosti se
starostou obce a komisí pro místní rozvoj obce a kulturu s ohledem na vyhodnocení plnění
v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok.
Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro
činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci odpovědnost u
jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí
přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Říjen

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

finanční výbor

Listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání programu rozvoje a rozpočtu na následující rok
(rozpočet zohlední stav plnění programu rozvoje,
v programu rozvoje se upraví částky a harmonogram dle
návrhu rozpočtu)

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, finanční
výbor, komise pro
místní rozvoj obce a
kulturu

Průběžně

zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává
Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce a komisí pro místní rozvoj obce a kulturu..
Návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce.
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Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a
zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce.
Aktualizace programu rozvoje probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá.
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