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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Bolatice je významným programovým dokumentem,
který vznikl ve spolupráci s veřejností i odborníky v roce 2007 a formuloval cíle rozvoje
obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2022. Strategický plán tak vytváří širší
koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat
kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení na radnici.
Strategický plán je realizován v obci Bolatice prostřednictvím dvouletých Akčních
plánů, do kterých se plánují konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj života v obci
v následujících dvou letech s dostupnými a reálnými finančními zdroji na jejich
realizaci. Na přípravu, průběh a hodnocení dohlíží Komise pro realizaci strategického
plánu.
Příprava, a i následná kontrola plnění strategického plánu bezezbytku naplnila princip
partnerství a komunitního plánování oslovením obyvatel obce ke zjištění jejich názorů
a postupů na kvalitu života v obci a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení,
organizací i podnikatelů do činností pracovních komisí, které se zabývaly
problematikou ekonomiky a fungování obce, lidských zdrojů, infrastruktury a životního
prostředí ve fázi vytváření i realizace prostřednictvím Akčních plánů.
Strategický plán rozvoje obce Bolatice byl zpracován na období 2007 – 2022, ale již
po uplynutí několika let se podařilo v Bolaticích splnit mnoho původně plánovaných
opatření a projektů, některá opatření byla odložena a některá zcela vyřazena. To bylo
důvodem aktualizace strategického plánu v letech 2015 a následně také v roce 2019.
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1. SHRNUTÍ PROFILU OBCE
1.1.

Historický vývoj obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného 18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému
klášteru na Velehradě. Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky),
která byla založena 3. 6. 1786 svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne
z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena 15. listopadu 1893.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve
od roku 1945 se stala natrvalo součástí Československa. Během 2. světové války
byla obec Bolatice více jak z 80 % zničena, a to se výrazně podepsalo na vzhledu
obce.
Všechny domy byly vybudovány nově či přestavěny. Ze staré zástavby
se zachovalo jen několik typických domů. I jim hrozí zánik. Všechny změny
se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své životy za 1. i 2.
světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl
pro pořádek a pracovitost.

1.2.

Základní charakteristiky obce

Obec Bolatice leží v Hlučínské pahorkatině v blízkosti významných severomoravských
měst Opava (15 km) a Ostrava (25 km) a také v blízkosti polských hranic. Okolí obce
je tvořeno převážně úrodnými poli a na severovýchodě je lemováno velkým lesem.
Bolatice jsou se svými cca 4,5 tisíci obyvateli jednou z největších obcí v Hlučínském
regionu a již několik let pokračuje trend postupného přírůstku obyvatel. Průměrný věk
obyvatel obce je 40,14 let (údaj za rok 2014) a dochází k pozvolnému stárnutí
populace.
Zástavbu obce tvoří z 99 % rodinné domy, které jsou ve značném měřítku
rekonstruovány a rozšiřovány. V posledních několika letech probíhá v obci také
významná výstavba nových rodinných domů.
Mezi problémy obecní zástavby patří špatný stav a komplikace související
s opravami a demolicemi několika starých domů v obci.
Životní úroveň obyvatel je z větší části srovnatelná s průměrem v České republice a
podle výsledků z dotazníkového šetření považují občané obce svou životní úroveň
převážně za dobrou, až velmi dobrou.
1.3.

Lidský potenciál, bydlení a domácnosti, sociální a kulturní infrastruktura

Zdravotnická péče v obci je na velmi dobré úrovni díky dostatečnému počtu
praktických lékařů i stomatologů.
V obci Bolatice působí nejen lékaři, ale i výdejna léků, což je velká výhoda zejména
pro starší občany. Místní nedostupnost lékařů-specialistů je pochopitelná
a díky dobré dopravní obslužnosti i snadno řešitelná. V oblasti sociální péče je obec
Bolatice na srovnatelné úrovni s ostatními obcemi, z nichž některé z této oblasti také
nabízejí pouze možnost ubytování seniorů v domě s pečovatelskou službou.
O osamělé seniory v obci pečuje sociální pracovnice.
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Objekty ZŠ a MŠ Bolatice prošly v průběhu let 2009 až 2012 kompletní rekonstrukcí a
nyní jejich technický stav odpovídá současným potřebám.
Sportovní vybavení obce je kvalitativně i kapacitně na dostačující úrovni, budoucím
předpokladem je zkvalitňování stávajících sportovišť a rozšiřování o doplňkové
služby cestovního ruchu.
Bezpečnost v obci Bolatice je srovnatelná s ostatními obcemi v okolí a odpovídá
celorepublikovému standardu venkovských oblastí. Problémovou oblastí se může stát
rozvíjející se průmyslová zóna, která je místem budoucích potenciálních krádeží,
požárů, úniků nebezpečných látek do ovzduší, na komunikace či spodních vod, apod.
Tyto potenciální problémy je nutné řešit v souvislosti s krizovým plánováním.
Pozornost je třeba také směřovat na současné a budoucí očekávané problémy se stále
rozšiřujícím se provozem na pozemních komunikacích.
V obci Bolatice se nevyskytují žádné problémové skupiny obyvatel.
Kulturní život je v obci velmi pestrý, jeho další rozšiřování je možné,
ale pravděpodobně jen na úkor kvality. Hlavním trendem by mělo být budoucí udržení
kvalitních tradičních akcí, pořádaných v obci Bolatice.
V obci je v současné době v činnosti 21 spolků a organizací, což dohromady
představuje poměrně rozsáhlou členskou základnu. Úroveň činností jednotlivých
spolků je rozdílná. Také forma a úroveň spolupráce jednotlivých spolků a organizací
s obcí je rozdílná a případné zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce by pozitivně
ovlivnilo koordinaci činností obce i spolků v oblasti kulturního, společenského nebo
sportovního života.

1.4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura v obci je v současné době na dostačující úrovni, v blízkém
budoucnu však bude třeba řešit problémy související se zhoršujícím se stavem
s ohledem na stáří jednotlivých sítí – kanalizace, vodovod, plynovod (kromě nových
lokalit). Kapacitní rozšiřování je předmětem územního plánování a hlavními
ovlivňujícími faktory jsou růst populace a rozvoj podnikání.
Nyní jsou všichni občané napojeni na vodovod, plynovod a veřejnou kanalizaci.
Dopravní infrastrukturu v obci je nutné přizpůsobit podmínkám pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a zejména zklidnění dopravy. Komunikace
a chodníky v obci je nutné upravit a přizpůsobit pro využívání občany se sníženou
pohybovou schopností, je potřeba zajistit bezbariérový přístup do objektů občanské
vybavenosti, opravit komunikace, které ještě nebyly rekonstruované, snížit počet
zpevněných ploch s prašnou úpravou a nahrazovat je asfaltovými plochami.
V oblasti dopravní obslužnosti je obec Bolatice na velmi dobré úrovni díky značnému
množství autobusových spojů projíždějícími obcí a přímým spojům
na města Opava a Ostrava.
Významný podíl na dopravě osob v obci mají i pravidelné vlakové spoje ve směru na
Kravaře a do Opavy. Limitující pro některé občany je poměrně větší vzdálenost
vlakového nádraží od centra obce a od místní části Borová. Přes tyto možnosti dnes
již stále více lidí využívá k osobní přepravě i přepravě do zaměstnání osobní automobil
nebo jízdní kolo.
Z důvodu očekávané změny systému ochrany obyvatelstva bude v budoucnu potřeba
řešit otázku rozšiřování systému (středisko integrovaného záchranného systému)
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nejen pro obec Bolatice, ale i pro okolní obce, formou rekonstrukce stávajících
hasičských zbrojnic nebo výstavbou nové.

1.5.

Hospodářská činnost, nezaměstnanost a podnikání v obci

V oblasti podpory a rozvoje podnikatelské infrastruktury byly v obci Bolatice
ve srovnání s ostatními obcemi regionu vytvořeny výrazně lepší podmínky, což je
pozorovatelné mj. příchodem podnikatelských subjektů z okolních obcí
do průmyslové zóny a stálým zájmem mj. i zahraničních investorů o volnou plochu
v průmyslové zóně. K podpoře zaměstnanosti občanů v obci přispívají také Technické
služby Bolatice (100% vlastníkem je obec), které si za posledních 13 let své existence
dokázaly získat své místo v nabídce služeb, které se po celou dobu postupně rozšiřují.
Stav maloobchodní sítě a služeb v obci Bolatice se za posledních několik let značně
zlepšil.
V oblasti služeb cestovního ruchu je základní nabídka dostatečná, schází pouze
některé doplňkové služby, účelnější propojení více služeb (balíčky služeb). Propagace
služeb cestovního ruchu je spíše nedostatečná.
Míra nezaměstnanosti obce je srovnatelná s průměrem celého regionu a kraje.
Výrazné zlepšení nezaměstnanosti se očekává s příchodem významného investora
nebo dalších investorů do průmyslové zóny, kteří nabídnou dostatek pracovních míst
pro občany obce Bolatice i okolních obcí.

1.6.

Životní prostředí

Obec Bolatice se z ekologického hlediska potýká s problémem opětovného
znečišťování vzduchu ze spalování pevného paliva v topných systémech rodinných
domů. Příčinou je trend růstu cen za ekologické energie – plyn a elektrická energie.
Problémem životního prostředí v obci je určitě i existence výrobního komplexu firmy
Lanex v bezprostřední zástavbě rodinných domů v centru obce. Výrobní provoz firmy
zatěžuje obec hlukem z provozních linek a nákladní dopravou související s výrobou a
zásobováním.
V oblasti hospodaření s odpady byly v posledních letech dopracovány systémy třídění
odpadů, včetně zapojení do systému zpětného odběru EKO-KOM a.s.
a v současné době fungují na velmi dobré úrovni. Ekologické smýšlení obyvatel
v oblasti odpadů se v posledních letech velmi zlepšilo.
Výrazným počinem bylo vybudování centrálních ČOV (v Bolaticích, Borové
a v průmyslové zóně), kdy veškeré odpadní vody jsou předčištěny v mechanickobiologických čistírnách a obec tak opouští pouze předčištěná odpadní voda.
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2. SWOT ANALÝZY OBCE
Analýzy SWOT obsahují souhrnné formulace analytických poznatků, identifikovaných
vazeb
a
jejich
zatřídění
do
jednotlivých
kvadrantů
(vnitřní
silné
a slabé stránky, vnější příležitosti a ohrožení) pro dané problémové okruhy.
Cílem analýz SWOT je uspořádat a zhodnotit výchozí silné a slabé stránky obce pro
formulaci strategické rozvojové vize obce a hlavních strategických cílů podle
stanovených problémových oblastí.
2.1.

Ekonomika a podnikání
Silné stránky
1. Připravená průmyslová zóna
a prosperující firma Lanex a.s.
2. Značné množství firem s oborovou
různorodostí
3. Významný rozvoj služeb v obci
4. Obec má dobré předpoklady pro rozvoj
podnikání
5. Kvalifikovaná pracovní síla
z průmyslových oborů regionálních firem
6. Technické zázemí pro turistický ruch

Příležitosti
1. Možnost rozvoje spolupráce
s příhraničními obcemi včetně nových
pracovních příležitostí.
2. Možnost využití potenciálu cestovního
ruchu pro rozvoj podnikání v rámci
regionu
3. Příhraniční poloha pro rozvoj cestovního
ruchu

2.2.

Slabé stránky
1. Nedostatečné dopravní napojení obce
z hlediska přílivu významných investorů
do průmyslové zóny
2. Nízká úroveň podnikatelského využití
příležitostí v oblasti cestovního ruchu
3. Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Ohrožení
1. Ztráta tuzemských i zahraničních trhů
v důsledku nízké konkurenceschopnosti
podniků
2. Nedostatečné podpora rozvoje malých
a středních podniků - existence bariér
pro dynamický rozvoj MSP
3. Zvyšování cen na trhu práce a materiálu

Rozpočet a řízení rozvoje obce
Silné stránky
1. Praktické a efektivní zkušenosti
se získáváním dotací z programů státu,
kraje i EU
2. Spolupráce obce s významnými
regionálními i celostátními institucemi
3. Růst daňových výnosů v souvislosti
s rostoucím počtem obyvatel obce

Příležitosti
1. Existence finančních podpor
ze strukturálních fondů EU
2. Většina obyvatel je ochotna se podílet
na dalším rozvoji obce
3. Využití zkušeností ostatních měst a obcí
ze spolupráce a členství ve sdruženích
(NSZM ČR, SMO ČR, mezinárodní
spolupráce, …)

Slabé stránky
1. Omezené finanční zdroje na realizaci
všech potřebných projektů

Ohrožení
1. Nedostatek vlastních zdrojů
na dofinancování projektů
2. Nepříznivý vývoj daňového systému pro
obce – nenaplnění očekávaných příjmů
3. Zvyšování cen na trhu práce a materiálu
4. Neexistence finanční rezervy
na mimořádné situace
5. Nadměrný růst zadluženosti obce
nad možnosti rozpočtu obce
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Infrastruktura
Silné stránky
1. Výhodná poloha obce v regionu
v blízkosti významných měst
2. Blízkost hraničních přechodů na Polsko
3. Dostupná a rozvinutá veřejná
autobusová a železniční dopravu
4. Dostatečná kapacita parkovacích ploch
ve srovnání s ostatními obcemi
5. Kompletní technická infrastruktura v obci
a plné napojení všech obyvatel
na vodovod, kanalizaci a plynovod
6. Zajištění čištění všech odpadních vod
obce
7. Dostupné telekomunikační služby

Příležitosti
1.
2.
3.
4.

Napojení regionu na dálniční síť
Vybudování rychlostní komunikace I/56
Využití alternativních zdrojů energie
Dostupnost letiště pro sportovní a
rekreační účely
5. Rozšíření železniční sítě do Polska
6. Rozšíření sítě cyklostezek a sportovišť

Slabé stránky
1. Špatné napojení regionu na evropskou
dálniční síť (I/56)
2. Neodpovídající stav státních komunikací
v regionu
3. Špatný stav některých komunikací
a chodníků v obci
4. Špatný stav kanalizace
5. Nedokončené a neúplné řešení
bezbariérových komunikací v obci
6. Slabá dopravní obslužnost uvnitř obce
(Bolatice – Borová)
7. Nedostatečná údržba cyklostezek a jejich
vybavení službami

Ohrožení
1. Zpožďování v budování významných
regionálních napojení
2. Nárůst silniční dopravy a zhoršování
bezpečnosti silničního provozu

2.4. Životní prostředí
Silné stránky
1. Neexistence ekologických zátěží nebo
významných problémů z oblasti ŽP
2. V obci funguje komplexní systém třídění
a sběru odpadů
3. Všechny odpadní vody jsou čištěny
v ČOV
4. Vlastní zdroj užitkové i pitné vody
5. Občané si váží hezkého prostředí obce

Příležitosti
1. Změna životního stylu obyvatel.
2. Zvýšení využívání obnovitelných, příp.
alternativních zdrojů energie
3. Rozšíření systému třídění odpadů
4. Zlepšení osvěty obyvatel v oblasti ŽP
5. Využití dešťové vody jako zdroj užitkové
vody

Slabé stránky
1. Zhoršování čistoty ovzduší
2. Existence velkého výrobního podniku
v centru obce
3. Životní prostředí zhoršují psí exkrementy
a malé černé skládky
4. Nedostatek ploch typu lesopark
a biokoridor

Ohrožení
1. Další zhoršování čistoty ovzduší vlivem
cenových rozdílů ekologických
a neekologických paliv
2. Zdražování služeb za odpady
3. Nezabezpečený náhradní zdroj vody
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2.5. Lidský potenciál
Silné stránky
1. Neexistence sociálně problémových
skupin
2. Kvalitní základní vzdělávání a
dostupnost středního i vysokého školství
3. Intenzívní a různorodý kulturní život
a pravidelné kulturní akce místního
i regionálního významu
4. Existence množství sportovních zařízení
5. Existence funkčních a kapacitně
dostatečně dimenzovaných kulturních
zařízení
6. Existence sociálních služeb – Dům
s pečovatelskou službou, sociální
pracovnice
7. Silná členská základna spolků
a organizací
8. Pracovitost obyvatel obce a regionu
a sounáležitost občanů s obcí

Příležitosti
1. Rozšíření mimoškolního vzdělávání
2. Využití zdrojů strukturálních fondů EU
pro rozvoj vzdělávání ve všech sférách
3. Rozšíření nabídky služeb sportovních
zařízení pro rozvoj cestovního ruchu
4. Dostupnost informačních technologií pro
vzdělávání
5. Využití přeshraniční spolupráce obcí
6. Zlepšení spolupráce mezi jednotlivými
spolky a organizacemi obce

Slabé stránky
1. Stárnutí obyvatel obce
2. Nedostačující kvalita a vybavení
sportovních zařízení
3. Nedostatek akcí pro mládež
4. Absence domova důchodců
5. Neexistence zdravotnicko-sociální
agentury pro seniory a nemocné
se službou 24 hodin denně
6. Nedostatečná informovanost a nabídka
rehabilitačních služeb

Ohrožení
1. Problémy se zaměstnatelností uchazečů
v důsledku jednostranné a nízké
kvalifikace
2. Nedostatečná schopnost využití
programů a zdrojů z fondů EU při
vzdělávání a vytváření prac. příležitostí
3. Snížení dostupnosti speciální zdravotní
péče špatnou dopravní obsluhou
4. Růst finanční náročnosti na zajištění
potřebné lékařské péče
5. Bezpečnostní riziko rozrůstající se
průmyslové zóny
6. Snižování bezpečnosti provozu
na místních komunikacích
7. Odchod mladých obyvatel (absolventů
škol) za prací do zahraničí
8. Všeobecný růst nezaměstnanosti
9. Nedostatek lékařů (dětský lékař)
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3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE OBCE
Strategická vize rozvoje obce Bolatice do roku 2022 je základní strategickou orientací
aktivit obce, která ukazuje
•

v jaké situaci se obec v současné době nachází, kam se chce realizací
rozvojové strategie do roku 2022 dostat, jaký globální cíl a dílčí cíle si pro svůj
rozvoj stanoví,

•

co tvoří opěrné pilíře – klíčové priority jeho rozvoje, na něž musí být soustředěna
hlavní pozornost.

3.1.

Výchozí základna strategie

Obec Bolatice situovaná do slezské části České republiky je jednou z největších obcí
v Hlučínském regionu s historií sahající až do 13. století.
Obec prošla pohnutou historií. Během 2. světové války byla obec Bolatice z více než
z 80 % zničena, takže všechny domy byly vybudovány nově nebo přestavěny.
Zástavbu obce tvoří nyní z 99 % rodinné domy.
Bolatice se svými téměř 4,5 tisíci obyvateli a průměrným věkem obyvatel obce 40,14
let mají pokračující trend postupného přírůstku obyvatel. Životní úroveň obyvatel je
podle veřejného mínění velmi dobrá a je srovnatelná min. s průměrem v České
republice. Kulturní život v obci je velmi pestrý a bohatý na řadu tradičních akcí
a zvyků. Obec se způsobem života a kulturou řadí mezi nadprůměrné obce České
republiky.
Na druhé straně má určité problémy se znečišťováním ovzduší z tepelných zdrojů
domácností a s rozšiřujícím se provozem na pozemních komunikacích.
V rámci Moravskoslezského kraje ani v rámci České republiky nevykazuje obec
Bolatice žádné výrazné disparity. Transformační období devadesátých let nevyvolalo
v obci větší ekonomické a sociální problémy. V současné době má obec dostatečně
diverzifikovanou hospodářskou strukturu s jedním dominantním podnikem a s tím,
že v obci je vybudována nová průmyslová zóna, v níž je soustředěna největší část
drobných podnikatelů. Obec má dobré perspektivy pro další oborový i velikostní rozvoj
ekonomických aktivit se stabilním růstem nabídky pracovních míst.
I když cestovní ruch nepředstavuje pro obec ekonomiky významné odvětví, přesto má
obec dobré předpoklady zapojit se do cestovního ruchu regionu Hlučínska (koupaliště,
skanzen lidových tradic, ubytování, atd.).
Pozitivem obce je, že převážná část obyvatel obce je spokojena s úrovní
a způsobem života a váží si hezkého prostředí obce. Občané jsou rovněž převážně
spokojeni s kulturním i sportovním vyžitím v obci, i když pociťují absenci venkovní
víceúčelové sportovní plochy.
Současná výchozí ekonomická a sociální základna obce, přes všechny existující
problémy a nedostatky, dává Bolaticím šanci se dále strategicky rozvíjet tak, aby se
stala místem pro kvalitní život jeho obyvatel s pocitem bezpečí mezi obyvatelstvem,
vyhledávaným místem dalších podnikatelů a investorů pro realizaci jejich
podnikatelských aktivit a významnou obcí v rámci Hlučínského regionu, přitahující lidi
z širšího okolí při uspokojování jejich společenských, kulturních a sportovních zájmů.
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Východiska strategie

Strategická vize dlouhodobého rozvoje obce se opírá o sociálně-ekonomickou analýzu
všech podstatných složek života obce a SWOT analýzu, která shrnula silné a slabé
stránky rozvoje obce a její rozvojové příležitosti a možná ohrožení.
Vychází ze znalostí, zkušeností a záměrů vedení obce, znalostí a zkušeností členů
řídící komise, členů pracovních skupin a z názorů obyvatelstva a podnikatelů žijících
a působících v obci.
Obec Bolatice bude realizovat strategické záměry systematického rozvíjení všech
složek organismu obce tím, že:

3.3.

•

přijme a postupně realizuje promyšlený dlouhodobý program pozitivních změn
ve všech relevantních sférách života obce, svou účinností přesahujících
jednotlivá volební období;

•

zhodnotí lidský a ekonomický potenciál a sociální hodnotu prostředí obce jako
klíčové prvky akcelerace rozvoje obce;

•

zúročí svou polohu ve vztahu k možnostem cestovního ruchu v okolí;

•

zvýrazní možnosti kvalitního života v obci s dobrou nabídkou sociálních služeb
pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva.
Strategická vize rozvoje obce

Strategická vize je všeobecnou dohodou a souhrnným strategickým pohledem na další
rozvoj obce, určujícím základní rámec a globální cíl jejího rozvoje do roku 2022.
Obec Bolatice, ve spolupráci s rozhodujícími subjekty působícími v obci
a s obyvatelstvem obce, představuje tuto vizi rozvoje obce Bolatice do roku 2022:
V horizontu Strategického plánu, tj. okolo roku 2022, chce být obec Bolatice
dynamickou prosperující obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce,
s hezkým prostředím, poskytující venkovské bydlení blízké přírodě a zabezpečující
některé služby typické pro město. Svůj další rozvoj chce orientovat tak, aby byla
případně umožněna její budoucí transformace na malé město přitažlivé pro občany
i širší okolí.
Chce být aktivní obcí vytvářející dobře fungující celek, dobře se prezentující
navenek, s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo, obcí s čistotou,
pořádkem a estetickým vzhledem všech svých částí.
Bude nadále upevňovat ducha lokality, založeného na smyslu pro pořádek
a pracovitosti spokojených občanů. K tomu využije svůj rozvojový potenciál
v ekonomické sféře a vybudovanou průmyslovou zónu a bude systematicky
podporovat nové přicházející podnikatele. Rovněž bude vyvíjet aktivitu
k systematickému zapojení obce do regionálního cestovního ruchu.
Ke zlepšování vzdělanostní struktury občanů bude rozvíjet různé formy
mimoškolního vzdělávání. Další rozvoj základních, soběstačných služeb, rozvoj
volnočasových aktivit, nabídka pozemků pro bytovou výstavbu, vybudování
bezbariérových komunikací a chodníků, budou orientovány tak, aby přispěly ke
spokojenosti občanů i k prosperitě obce.
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Globální cíl rozvoje obce

Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2022 si obec Bolatice stanoví
tento globální cíl:
Vytvořit z obce Bolatice aktivní, dynamickou, prosperující,
trvale se rozvíjející obec, s čistotou, pořádkem a estetickým
vzhledem všech svých částí ve spolupráci s občany, pro které
budou vyváženě rozvíjeny a dlouhodobě stabilizovány
všechny hlavní složky představující kvalitu života v obci –
kvalitní management obce, vysoká úroveň služeb pro
obyvatelstvo, dostatečně dimenzovaná infrastruktura, pestrá
nabídka trávení volného času a kvalitní životní prostředí.

3.5.

Problémové okruhy strategie

Dlouhodobý rozvoj obce se opírá o tyto základní strategické oblasti: celkovou úroveň,
fungování a obraz obce, ekonomiku, obyvatelstvo a lidský potenciál obce,
infrastrukturu a životní prostředí. Jako pořádací princip prací na strategii rozvoje obce
byly zvoleny tyto základní problémové okruhy Strategického plánu rozvoje obce
Bolatice do roku 2022:

Problémový okruh F:

Fungování obce a ekonomika

Problémový okruh I:

Infrastruktura a životní prostředí

Problémový okruh L:

Lidský potenciál a obyvatelstvo

Fungování obce a ekonomika
Problémový okruh představuje tento strategický rámec:
•

Udržení současného trendu rozvoje obce s možností budoucí transformace obce
na malé aktivní město přitažlivé pro občany i širší okolí

•

Obec poskytující venkovské bydlení blízké k přírodě, zabezpečující i některé služby
typické pro město

•

Funkční a architektonická modernizace centra obce, změna charakteru centra

•

Udržení pravidelné aktivní účasti veřejnosti na dění a rozvoji obce

•

Trvalá konsolidace obecních financí

•

Obec s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo

•

Plné obsazení kapacity vybudované průmyslové zóny, udržení činnosti v zóně
a zaměstnanosti obyvatel obce

•

Podpora oborové i velikostní rozmanitosti podnikatelských subjektů
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•

Systematické zapojení obce do programu cestovního ruchu v regionu

•

Podpora podnikatelů a jejich spolupráce

•

Vytvoření chráněných dílen

•

Omezení vzniku dalších ekonomických výrobních aktivit v centru obce.

Infrastruktura a životní prostředí
Problémový okruh představuje tento strategický rámec:
•

Dostatečná nabídka pozemků pro bytovou výstavbu

•

Rozvoj a obnova cyklostezek

•

Rekonstrukce bezbariérových komunikací a chodníků

•

Modernizace kanalizační sítě

•

Rozvoj a modernizace zařízení pro volnočasové aktivity

•

Zvýšení podílu obce na energetických zdrojích

•

Obec s čistotou, pořádkem a estetickým vzhledem všech částí obce

•

Obnovení čistoty ovzduší v obci

•

Dostatek zeleně v obci s následně zajištěnou údržbou

•

Využití alternativních zdrojů energie pro dodávky tepla a elektrické energie

Lidský potenciál a obyvatelstvo
Problémový okruh představuje tento strategický rámec:
•

Rozvíjení různých forem
zaměstnanosti obyvatel

•

Udržení a rozvoj základních služeb, speciální služby pouze s dojížďkou

•

Rozvoj a podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých

•

Zlepšování soužití obyvatel a mezilidských vztahů

mimoškolního

vzdělávání

umožňující

zvýšení
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4. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
4.1.

Cíle a priority strategického plánu
GLOBÁLNÍ CÍL
Vytvořit z obce Bolatice aktivní, dynamickou, prosperující, trvale
se rozvíjející obec, s čistotou, pořádkem a estetickým vzhledem
všech svých částí ve spolupráci s občany, pro které budou vyváženě
rozvíjeny a dlouhodobě stabilizovány všechny hlavní složky
představující kvalitu života v obci – kvalitní management obce,
vysoká úroveň služeb pro obyvatelstvo, dostatečně dimenzovaná
infrastruktura, pestrá nabídka trávení volného času
a kvalitní životní prostředí.

SPECIFICKÉ CÍLE A PRIORITY

F

I

L

FUNGOVÁNÍ OBCE
A EKONOMIKA

INFRASTRUKTURA A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

LIDSKÝ POTENCIÁL
A OBYVATELSTVO

Priority F

Priority I

Priority L

F.1
Celkový rozvoj obce
F.2
Rozvoj podnikání
F.3
Rozvoj bydlení
a služeb

I.1
Modernizace dopravní
infrastruktury

L.1
Rozvoj vzdělávání

I.2
Modernizace technické
infrastruktury

L.2
Rozvoj základních
sociálních a
zdravotních služeb

I.3
Zlepšování životního
prostředí v obci

L.3
Rozvoj volno-časových
aktivit
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Opatření strategického plánu

FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA
F.1
Celkový rozvoj obce

Cíl: Vytvářet pozitivní
obraz obce a posilovat
jeho přitažlivost

F.2
Rozvoj podnikání

Cíl: Vytvořit systém
efektivní podpory místních
podniků a podnikatelů

F.3
Rozvoj bydlení
a služeb

Cíl: Udržet současný trend
rozvoje obce

F.1.1
Vytvoření systému
marketingu obce

F.2.1
Plné využití a oborová
rozmanitost vybudované
průmyslové zóny

F.3.1
Podpora venkovského
bydlení

F.1.2
Zapojení veřejnosti do
přípravy rozhodování v
rozvoji obce

F.2.2
Podpora podnikání v obci

F.3.2
Rozvoj služeb v obci

F.1.3
Funkční a architektonická
modernizace centra obce

F.1.4
Rozvoj vnější spolupráce

F.1.5
Zachování stability
obecního rozpočtu s
uváženým využíváním
zápůjčních prostředků
F.1.6
Dopracování koncepce
ochrany a bezpečnosti
v obci

F.1.7
Udržení a rozvoj životního
stylu v obci

FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA
Priorita F.1:

Celkový rozvoj obce

Specifický cíl priority:
Vytvářet pozitivní obraz obce a posilovat její přitažlivost
Opatření priority F.1:
F.1.1
Vytvoření systému marketingu obce
F.1.2

Zapojení veřejnosti do přípravy rozhodování v rozvoji obce

F.1.3

Funkční a architektonická modernizace centra obce

F.1.4

Rozvoj vnější spolupráce

F.1.5

Zachování stability obecního rozpočtu s uváženým využíváním zápůjčních
prostředků

F.1.6

Dopracování koncepce ochrany a bezpečnosti v obci

F.1.7

Udržení a rozvoj životního stylu v obci

Priorita F.2:

Rozvoj podnikání

Specifický cíl priority:
Vytvořit systém efektivní podpory místních podniků a podnikatelů
Opatření priority F.2:
F.2.1
Plné využití a oborová rozmanitost vybudované průmyslové zóny
F.2.2

Podpora podnikání v obci

Priorita F.3:

Rozvoj bydlení a služeb

Specifický cíl priority:
Udržet současný trend rozvoje obce
Opatření priority F.3:
F.3.1
Podpora venkovského bydlení
F.3.2

Rozvoj služeb v obci

Strategický plán rozvoje obce Bolatice

Strana 16/37

INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.1
Modernizace
dopravní
infrastruktury

I.2
Modernizace
technické
infrastruktury

I.3
Zlepšování
životního prostředí
v obci

Cíl:
Zvýšit obslužnost,
plynulost a bezpečnost
dopravy

Cíl:
Zvýšit úroveň technické
infrastruktury v obci

Cíl:
Zvýšit kvalitu životního
prostředí v obci

I.1.1
Rozšíření dopravní
obslužnosti obce

I.2.1
Využití alternativních
zdrojů energie pro dodávky
tepla a elektrické energie

I.3.1
Vytvoření a údržba
uceleného systému zeleně
a estetického vzhledu obce

I.1.2
Budování komunikací,
chodníků a jiných
bezpečnostních prvků

I.2.2
Modernizace a rozvoj
inženýrských sítí

I.3.2
Vzdělávání a osvěta
obyvatel obce v oblasti ŽP

I.1.3
Obnova, rozvoj a údržba
cyklostezek a turistických
tras

I.2.3
Zajištění náhradního
zdroje vody

I.2.4
Snižování energetické
náročnosti budov
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INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Priorita I.1:

Modernizace dopravní infrastruktury

Specifický cíl priority:
Zvýšit obslužnost, plynulost a bezpečnost dopravy
Opatření priority I.1:
I.1.1
Rozšíření dopravní obslužnosti obce
I.1.2

Budování komunikací, chodníků a jiných bezpečnostních prvků

I.1.3

Obnova, rozvoj a údržba cyklostezek a turistických tras

Priorita I.2:

Modernizace technické infrastruktury

Specifický cíl priority:
Zvýšit úroveň technické infrastruktury v obci
Opatření priority I.2:
I.2.1
Využití alternativních zdrojů energie pro dodávky tepla a elektrické energie
I.2.2

Modernizace a rozvoj inženýrských sítí

I.2.3

Zajištění náhradního zdroje vody

I.2.4

Snižování energetické náročnosti budov

Priorita I.3:

Zlepšování životního prostředí v obci

Specifický cíl priority:
Zvýšit kvalitu životního prostředí v obci
Opatření priority I.3:
I.3.1
Vytvoření a údržba uceleného systému zeleně a estetického vzhledu obce
I.3.2

Vzdělávání a osvěta obyvatel obce v oblasti ŽP
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LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
L.1
Rozvoj vzdělávání
Cíl:
Zvýšit zaměstnatelnost
obyvatel obce

L.2
Rozvoj základních
sociálních a
zdravotních služeb
Cíl:
Zkvalitnit sociální a
zdravotní služby

L.1.1
Rozvoj aktivit
mimoškolního vzdělávání
obyvatel obce

L.2.1
Rozvoj sociálních služeb
pro různé skupiny obyvatel

L.1.2
Rozvoj využívání
informačních technologií
při vzdělávání obyvatel
obce

L.2.2
Rozvoj vybavení a
infrastruktury sociálních a
zdravotních služeb

L.1.3
Rozvoj infrastruktury pro
vzdělávání

L.3
Rozvoj volnočasových aktivit
Cíl:
Zlepšit podmínky pro
trávení volného času
všech věkových skupin
obyvatel

L.3.1
Rozvoj kulturních a
volnočasových aktivit
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Strana 19/37

LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
Priorita L.1:

Rozvoj vzdělávání

Specifický cíl priority:
Zvýšit zaměstnatelnost obyvatel obce
Opatření priority L.1:
L.1.1
Rozvoj aktivit mimoškolního vzdělávání obyvatel obce
L.1.2
Rozvoj využívání informačních technologií při vzdělávání obyvatel obce
L.1.3
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Priorita L.2:

Rozvoj základních sociálních a zdravotních
služeb

Specifický cíl priority:
Zkvalitnit sociální a zdravotní služby
Opatření priority L.2:
L.2.1
Rozvoj sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
L.2.2
Rozvoj vybavení a infrastruktury sociálních a zdravotních služeb

Priorita L.3:

Rozvoj volnočasových aktivit

Specifický cíl priority:
Vybudovat zázemí pro kvalitní bydlení a zlepšit podmínky pro trávení volného
času všech věkových skupin obyvatel
Opatření priority L.3:
L.3.1
Rozvoj kulturních a volnočasových aktivit

4.3.

Charakteristika aktivit strategického plánu

FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA
ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY
F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců v oblasti
řízení obce

STAV

POZNÁMKY A KOMENTÁŘE

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v NSZM ČR, SOM ČR, SOH

F.1.1.2 Vypracování a realizace marketingové strategie obce
Vytvoření uceleného a fungujícího marketingového systému obce

F.1.1.3 Vydávání propagačních materiálů o obci
Tvorba propagačních materiálů o obci, materiály pro média (tisk, rádio, televize)

V REALIZACI

- realizováno v rámci projektu Opavského Slezska
a MAS Hlučínska - ŘEŠENO JINDE

PLNĚNO PRAVIDELNĚ -Oslavy 770 let obce, navýšení částky

F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce
Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz domény, nové formy
internetové prezentace

F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi
Zpracovávání informačních šotů a jejich uveřejnění na internetu a v regionální televizi

F.1.2.1 Dotazníkové šetření „Kvalita života v obci“
Realizace dotazníkového šetření jednou za 2 roky o spokojenosti občanů, aktuálních
problémech, přáních atd.

V REALIZACI

- Bude upřesněno dle rozpočtu projektu OPZ

PLNĚNO PRAVIDELNĚ - příspěvek SOH na náklady TV
PLNĚNO PRAVIDELNĚ - plněno každé 2 roky interně

F.1.2.2 Veřejné projednávání plnění SP a jeho přehodnocení
Veřejné setkání občanů a představitelů obce, prezentace dosažených výsledků realizace
SP, hledání příčin problémů, hodnocení, diskuze nad změnami

PLNĚNO PRAVIDELNĚ - setkávání komise SP min. 1x ročně

F.1.3.1 Přetvoření centra obce na oblast zeleně, obchodů a služeb
Vybudování estetického a funkčního centra obce (DOS – fasáda, okna DOS, zeleň,
dořešení plochy autobusového nádraží) - nutná studie, projekt

F.1.3.2 Rekonstrukce náměstí Borová
Komplexní rekonstrukce prostoru náměstí na Borové

V REALIZACI

SPLNĚNO

Splněno od 2014.

F.1.4.1 Prohlubování spolupráce družebních vesnic
Výměna zkušeností občanů, spolků a organizací družebních obcí formou společných
kulturních, společenských, sportovních akcí.

PLNĚNO PRAVIDELNĚ - ubytování, doprava, strava
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Budování a rozvoj systému MA21, řízení obce, komunikace s veřejností, akce v rámci
programu MA21

PLNĚNO PRAVIDELNĚ - Spojit s 1.4.3

F.1.4.3 Realizace aktivit NSZM ČR

- realizace 5 kampaní
PLNĚNO PRAVIDELNĚ - projednávání s veřejností
- setkávání

Uplatňování principů zdravých měst a obcí prostřednictvím pořádání akcí a kampaní v rámci
realizace projektu Bolatice – Zdravá obec.

F.1.5.1 Pravidelné audity hospodaření obce prostřednictvím nezávislého
auditora

V REALIZACI

- 2021 30 000 Kč

Nezávislé kontroly hospodaření obce min. 1x za 4 roky s uveřejněním výsledků

F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů
Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce hráze č. I a II a
výstavba hrází IX a X.

F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu
Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého systému

F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací
Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění

F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci
Vybudování systému kamer v obci

F.1.6.5 Monitorování rychlosti na místních komunikacích
Umístění radarů pro měření rychlosti vozidel na ulicích v obci

SPLNĚNO

Splněno od 2013.

PLNĚNO PRAVIDELNĚ - pouze udržovat funkční stav, nerozšiřovat
V REALIZACI

- Pokud proběhne výměna, investice 6 000 000 Kč

V REALIZACI

- Smart obec

SPLNĚNO

F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce
Provedení bezpečnostního auditu (aktualizace koncepce bezpečnosti obce)

F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a agenturami
Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou Policií Kravaře, Policií ČR, BOIS, atd.

SPLNĚNO

Splněno od 2017.

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

F.1.6.8 Dořešení bezpečnosti v obci
V REALIZACI

Nová aktivita od 2019.

V REALIZACI

Nová aktivita od 2019.

Realizace dopravního značení, předchody pro chodce, semafory, …
F.1.6.9 Audity koncepce bezpečnosti obce
Provedení bezpečnostního auditu (aktualizace koncepce bezpečnosti obce) - 1x za 4 roky
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NESPLNĚNO

Nová aktivita od 2019.

Nová hasičská zbrojnice, integrované centrum

F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic
Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí v obci (stavění,
kácení máje, dožínky…)

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

F.1.7.2 Údržba památek v obci
Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

F.2.1.1 Dokončení infrastruktury v PZ
Dokončení potřebné infrastruktury v průmyslové zóně Bolatice dle zájmu investorů,
umožňující zahájení a rozvoj podnikatelských aktivit nově příchozím subjektům. Dle
připravované PD.

V REALIZACI

F.2.2.1 Nové prostory pro drobné podnikání a služby v obci
Rekonstrukce budovy bývalého sídla f. Opavice na ul. Mírové za účelem vytvoření podmínek
pro rozvoj podnikání a služeb. Financováno převážně ze soukromé sféry.

F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními podnikateli
Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s podnikateli

F.2.2.3 Revitalizace a asanace oblasti bývalého zemědělského družstva
Likvidace ekologických zátěží, úprava prostranství, výsadba zeleně, rekonstrukce
infrastruktury areálu

F.3.1.1 Infrastruktura pro nové RD na ulici Úzká na Borové
Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu RD

F.3.1.2 Infrastruktura pro nové RD v Důlku
Vybudování komunikace a inženýrských sítí pro stavbu cca 60 RD
F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů
Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo rekonstrukce
stávajícího bytového domu.
F.3.1.4 Infrastruktura pro RD nad Ruždinou (Na Větřáku)
Vybudování nové infrastruktury pro rodinné domy

ZRUŠENO

Zrušeno od 2016.

PLNĚNO PRAVIDELNĚ Neplněno pro nezájem podnikatelské veřejnosti

V REALIZACI

ODLOŽENO
V REALIZACI
ODLOŽENO

SPLNĚNO

Odloženo od 2016.
- územní studie IOP; Odloženo
- máme 8 startovacích bytů - odloženo

Splněno od 2019.

Strategický plán rozvoje obce Bolatice
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F.3.2.1 Přístavba knihovny – vybudování studovny a informačního centra
Rozšíření místní knihovny nadstavbou sousedního objektu (pošta). Umístění studovny,
informačního centra a souvisejícího příslušenství.

SPLNĚNO

F.3.2.2 Výstavba nové smuteční síně
Realizace nové smuteční síně na pozemku nového hřbitova
F.3.2.3 Poradenská činnost pro začínající podnikatele
Poradenská činnost pro podnikatele a zájemce o podnikání v rámci uvažovaného
informačního centra

ODLOŽENO

ZRUŠENO

Splněno od 2015.
- objednání studie 2016
- nákladný provoz
- špatná návratnost investice; 2020 - vypracování
projektové studie
- pietní místo na starém hřbitově
Zrušeno od 2014.

F.3.2.4 Rozšíření nového hřbitova
Zvětšení kapacity nového hřbitova (realizace urnového háje, kolumbária na novém/starém)
Terénní úpravy 2012 - 2014 - min. 1 mil. Kč
KOLUMBÁRIA - od 2014 - cca 200 000,- Kč ročně

F.3.2.5 Vybudování infoboxu
Výstavba informačního a interaktivního boxu/panelu v centru obce pro 24 hod.
přístup k informacím o obci.
F.3.2.6 Rozšíření sběrného svora Bolatice
Rozšíření sběrného odpadového dvoru Bolatice, včetně nájezdové váhy

V REALIZACI

SPLNĚNO

Splněno od 2015.

SPLNĚNO

Splněno od 2018.

V REALIZACI

Nová aktivita od 2019.

F.3.2.7. Smart obec
Realizace nové datové infrastruktury optickými kabely - internet, kamery, osvětlení,
rozhlas, monitoring znečištění ovzduší;

Strategický plán rozvoje obce Bolatice
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INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY
I.1.1.1 Zavedení nových spojů mezí obcí Bolatice a osadou Borová
Vytvoření a provoz nových linek pro osobní přepravu mezi Bolaticemi a Borovou formou
spolupráce s dopravcem

STAV

POZNÁMKY A KOMENTÁŘE

PLNĚNO PRAVIDELNĚ
Splněno

I.1.1.2 Návazný autobusový spoj do Ostravy Poruby
Prosazení návazného autobusového spoje do Ostravy Poruby s příslušným dopravcem

SPLNĚNO

Bus jezdí z Hlučína do Poruby, zpět nemá přímý
spoj.

I.1.2.1 Bezbariérové úpravy komunikací v obci
Realizace komplexních bezbariérových opatření v obci - chodníky, přejezdy, přechody
(úpravy stávajících)

I.1.2.2 Nasvětlení přechodů pro chodce v obci
Realizace osvětlení přechodů pro chodce v obci

I.1.2.3 Realizace bezpečnostních opatření na hlavních komunikacích
Realizace zpomalovacích ostrůvků a dopravního značení na příjezdech do obce

V REALIZACI

V REALIZACI

V REALIZACI

- semafory jako levnější a jednodušší řešení (250
tis. Kč/ks)

V REALIZACI

Spojit s I.1.2.1
- ul. Hlučínská

I.1.2.4 Separace pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu
Vyhrazený pruh pro pěší a cyklisty podél hlavních komunikací a napojení na
cyklostezky
I.1.2.5 Komplexní řešení dopravy v okolí ZŠ Bolatice a hřbitova
Úprava dopravního značení na místních komunikacích v okolí areálu ZŠ, značení přechodů,
instalace zpomalovačů atd. Možná varianta propojení ul. Školní a Slunečná (jednosměrný
provoz). Rozšíření parkoviště a úprava parkovacích ploc..

I.1.2.6 Dopravní a bezpečnostní prevence na škole
Organizace bezpečnostních dopravních akcí, soutěží pro děti, přednášky (spolupráce
s Městskou policií Kravaře)

I.1.2.7 Výstavba parkoviště u hřiště
Realizace cca 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 autobusy u sportovního areálu
FK Bolatice

SPLNĚNO

ZRUŠENO

Zrušeno od 2019.

V REALIZACI

Částečně splněno od 2009.
- chybí 2. vrstva; v realizaci
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I.1.2.8 Výstavba parkoviště na řadovkách
Realizace cca 40 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Květinové, určené pro
obyvatele řadových domů

I.1.2.9 Výstavba parkoviště ulice. Krátká
Realizace 4 parkovacích míst na ul. Krátké
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SPLNĚNO

Splněno od 2009.

SPLNĚNO

Splněno od 2009.

ZRUŠENO

Spojeno s bodem I.1.2.1 Bezbariérové úpravy
komunikací v obci v roce 2019.

SPLNĚNO

Splněno od 2009.

SPLNĚNO

Splněno od 2015.

I.1.2.10 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
Rekonstrukce komunikací a chodníků v obci, které dosud neodpovídají potřebám
bezpečného provozu

I.1.2.11 Výstavba chodníku na Borovou
Výstavba chodníku podél hlavní komunikace na Borovou v délce cca 500 m
I.1.2.12 Komunikace z Bolatic na Borovou
Rekonstrukce komunikace z Bolatice z ul. Školní na Borovou - velká frekvence pěší
a cyklo dopravy
I.1.2.13 Parkoviště ul. Padoly
Vybudování parkoviště u Zahradnictví Mazal na ul. Padoly

NESPLNĚNO

- nebezpečné parkování na místní komunikaci
- řešení s majitelem zahradnictví

V REALIZACI

- nemožnost realizace z důvodu neumožnění
koupě pozemků od stávajících vlastníků
- v roce 2019 se řeší vykoupení pozemků s
vlastníky

V REALIZACI

- částečně bude řešeno v rámci komplexních úprav

ZRUŠENO

Zrušeno od 2014.

I.1.2.15 Řešení cyklostezek podél krajských komunikací do D. Benešova a do
Kravař
Vybudování cyklostezek/chodníku podél krajských komunikací ul. Hlučínská
směrem k odbočce na Křemenky a ul. Opavská směrem na Kravaře
I.1.3.1 Rekonstrukce a výstavba cyklostezek a drah pro in-line bruslení a jejich
dovybavení značením, informačními tabulemi
Oprava povrchů, které jsou ve špatném stavu, jejich napojení, doplnění a oprava
informačních tabulí, značení
I.2.1.1 Výstavba kombinovaného energetického zdroje na biomasu
Realizace zdroje na biomasu pro účely zásobování teplem a výrobu elektrické
energie ve spolupráci s okolními obcemi a soukromým subjektem.
I.2.1.2 Propagace využití alternativních zdrojů energie
Vydávání informačního letáku o konkrétních způsobech a možnostech využité alternativních
zdrojů energie, pořádání veřejných prezentací - spolupráce se soukromou firmou

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

Strategický plán rozvoje obce Bolatice

I.2.1.3 BRKO
Biologicky rozložitelné komunální odpady, podpora využívání. Realizace
soukromým subjektem
I.2.2.1 Rekonstrukce kanalizační sítě
Kompletní rekonstrukce zastaralé kanalizační sítě v obci
I.2.2.2 Rekonstrukce vodovodní sítě
Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě
I.2.3.1 Vybudování dalšího podzemního zdroje pitné vody
Vybudování nového vrtu na pitnou vodu a jeho napojení na vodovodní síť pro zabezpečení
stálé kvality a kvantity pitné vody
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PLNĚNO PRAVIDELNĚ - vlastní kompostárna;
V REALIZACI
V REALIZACI
Splněno od 2011.
SPLNĚNO

- dále rekonstrukce nebo nový vrt

I.2.3.2 Vybudování přivaděče pitné vody z Dolního Benešova
Vybudování připojení obce na zásobování vodou z D. Benešova (ve spolupráci se
SmVOK, popř. krajem)

ODLOŽENO

- v horizontu 10 a více let

I.2.3.3 Nový přivaděč vody ze stávajícího vrtu
Vybudování nového přivaděče vody ze stávajících vrtů pro zajištění dostatečné
kapacity přivaděče
I.2.4.1 Zateplení fasád a výměna výplní stavebních otvorů obecních budov
Zateplování fasád, výměny oken a dveří na budovách OÚ, DOS, ZŠ, MŠ, koupaliště, KD,
DPS, FK, …

I.3.1.1 Vybudování lesoparku Borová
Vybudování odpočinkové a rekreační plochy na staré skládce v Borové, doplněné o zeleň,
parkové vybavení

SPLNĚNO

Splněno od 2017.

V REALIZACI

- zbývá dokončit FK, SDH Borová, KD, bytový dům

V REALIZACI

- dosadba stromů, úprava cestiček
- pergola, posezení (?); Splněno

I.3.1.2 Lesopark ulice Horní
Vybudování odpočinkové a rekreační plochy u rodinné zástavby na ul. Horní,
doplněné o zeleň, parkové vybavení
I.3.1.3 Vybudování míst pro venčení psů
Vymezení a technické vybavení prostor pro venčení psů - značení, odpadkové koše,
příslušenství

I.3.1.4 Vybudování naučné stezky kolem toku Opusta
Vybudování naučné stezky, informačních tabulí, značení, odpočívadel

SPLNĚNO

SPLNĚNO

ODLOŽENO

Splněno od 2011.

- odpadkové koše
- není revitalizován potok opusta
- 2020-2022

Strategický plán rozvoje obce Bolatice
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I.3.1.5 Budování a úprava mezí a polních cest
Realizace pěších stezek, polních cest a mezí jako prostředek ochrany přírody
I.3.1.6 Systém údržby zeleně
Zajištění pravidelné a komplexní údržby zeleně na katastru obce

V REALIZACI

Nová aktivita od 2016.
V REALIZACI

I.3.1.7 Modernizace plochy před DOS
V REALIZACI
Schodiště, zeleň, kontejnery na sklo, …

I.3.2.1 Vzdělávání občanů v oblasti životního prostředí
Realizace přednášek pro veřejnost z oblasti životního prostředí za účasti odborníků,
propagační materiály

- výdaje na PD
- realizace z komplexních pozemkových úprav
- k Vyhlídce, pak k letišti, kolem Křemenek

PLNĚNO PRAVIDELNĚ

- od 2015 pracovník na údržbu

Strategický plán rozvoje obce Bolatice
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LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY

STAV

POZNÁMKY A KOMENTÁŘE

ODLOŽENO

Odloženo od 2016.

SPLNĚNO

Splněno od 2011.

SPLNĚNO

Splněno od 2015.

SPLNĚNO

Splněno od 2010.

L.1.1.1 Vytvoření pracoviště pro mimoškolní vzdělávání
Zřízení pracovní pozice na částečný pracovní úvazek pro pracovníka, zajišťujícího organizaci,
přípravu, hodnocení a administraci mimoškolního vzdělávání v podobě vzdělávacích kurzů a
zájmových kroužků - tvorba projektů, vydávání info. letáků (cca 3000 ks co 2 měsíce), hledání
financování, propagace, kontrola, hodnocení. Další náplní bude komunikace a spolupráce s
úřadem práce, zprostředkovávání specifických informací ÚP pro nezaměstnané občany a
organizace školení, seminářů a kurzů pořádaných ÚP pro nezaměstnané v obci Bolatice. (např.
kurzy v KD Bolatice)

L.1.2.1 Dovybavení učebny ZŠ informačními technologiemi
Obsahem projektu je dovybavení a průběžné obnovování učebny IT v budově ZŠ Bolatice
nezbytnými prostředky a vybavením, potřebnými pro zabezpečení moderních forem výuky pro
děti i pro účastníky vzdělávacích kurzů. V rámci projektu budou dobudována IT infrastruktura,
pořízen dataprojektor, promítací plátno a interaktivní tabule. Po každých 4-5 letech bude
vybavení modernizováno.

L.1.2.2 Inovace informačních technologií v knihovně
Obsahem projektu je inovace a dovybavení knihovny Bolatice v budově DOS formou pořízení 7
ks nových PC včetně souvisejícího příslušenství a programového vybavení pro zajištění
veřejného přístupu k internetu návštěvníkům knihovny i a zabezpečení výuky případných
vzdělávacích kurzů. Součástí bude i pořízení nového programového vybavení pro zajištění
půjčovního systému knih a souvisejícího příslušenství.

L.1.3.1 Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov ZŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné
době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude
rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah,
ÚT, kotelny atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (7585%).
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L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice, jejichž stav je již v
současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V
rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken,
rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně náročného projektu
je podmíněna získáním dotace (75-85%).

SPLNĚNO

L.1.3.3 Výstavba/rekonstrukce budovy MŠ Borová
Předmětem projektu je výstavba nové MŠ v Borové pro cca 20 předškolních žáků.
Současná budova MŠ Borová je ve špatném technickém stavu.
L.1.3.4 Rekonstrukce kotelny ZŠ na třídu MŠ
Rekonstrukce stávající staré kotelny ZŠ Bolatice na 1 novou třídu MŠ Bolatice.

SPLNĚNO

Splněno od 2017.

- oprava střechy, podlahy
- projekt nové MŠ Borová
- realizace v roce 2015 v případě dotace
Splněno od 2019.

SPLNĚNO

Splněno od 2017.

NESPLNĚNO

- zadání studie v roce 2020

L.1.3.5 Vzduchotechnika ZŠ - výměna vzduchu
Instalace vzduchotechniky do tříd nižšího i vyššího stupně pro zajištění odpovídajících podmínek
pro výuku, z důvodu špatného odvětrávání tříd po realizaci zateplení a výměny výplní otvorů.

L.2.1.1 Agenturní služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené
Projekt představuje zřízení sociální agentury zabezpečující zvláštní sociální péči 24h v
obci Bolatice pro seniory a zdravotně postižené. Je předpokládáno zaměstnání 3 soc.
pracovníků na plný úvazek a roční výdaje představují mzdové náklady, zabezpečení
zázemí, vybavení atd.

SPLNĚNO

- obec přispívá agenturám pečujícím o děti i
seniory

L.2.2.1 Rekonstrukce, přístavba a nadstavba zdravotního střediska
Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. Opavské, představující kompletní stavební úpravy
stavby - izolace, výplně otvorů, podlahy současně s rozšířením budovy za účelem zvýšení
kapacity a prostor pro nové lékaře, ordinace, více pacientů. Součástí bude i zřízení
gynekologické ordinace.

L.2.2.2 Výstavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích
Výstavba Centra sociálních služeb obce Bolatice, kompletní stavba obsahující 24 bytů
pro 35 osob, denní stacionář pro cca 10 osob a také terapeutická dílna
L.3.1.1 Finanční podpora činnosti vybraných spolků a organizací v obci
Finanční podpory vybraných spolků a organizací v obci za účelem jejich významnějšího rozvoje.
Podkladem pro rozhodování by měly být předchozí výsledky, zapojení do ostatních akcí apod…

SPLNĚNO

Splněno od 2010.

V REALIZACI

- Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v
Bolaticích, ul. Družstevní- studie + PD

PLNĚNO
PRAVIDELNĚ

- příspěvky na spolky, organizace, mládež
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L.3.1.2 Modernizace kulturního domu
Projekt představuje stavební a technické modernizace budovy kulturního domu vybavení, elektroinstalace, vzduchotechnika atd.

V REALIZACI

- postupná obnova

L.3.1.3 Výstavba víceúčelového sportoviště
Výstavba hřiště včetně oplocení a vybavení, určeného pro více sportů (cca 12) s umělým
povrchem, umístěného do areálu FK Bolatice.

L.3.1.4 Inovace vybavení dětských hřišť v obci
Doplnění vybavení dětských hřišť a sportovišť v obci, opravy stávajícího vybavení s ohledem na
funkčnost a bezpečnost.

SPLNĚNO

PLNĚNO
PRAVIDELNĚ

Splněno od 2009.

- postupná obnova a údržba
- hřiště pro seniory

L.3.1.5 Vybudování areálu pro tenis u koupaliště
Realizace 4 tenisových kurtů (v jeho rámci vybudovat squashový kurt) + přístupová komunikace
a infrastruktura

L.3.1.6 Dokončení areálu FK
Dokončení areálu v souladu se Strategií rozvoje areálu FK Bolatice na léta 2019+ ze dne
2.5.2018

L.3.1.7 Modernizace sauny koupaliště
Rekonstrukce stávající sauny na koupališti, modernizace

L.3.1.8 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ
Výstavba hřiště včetně vybavení, určeného pro více sportů s umělým povrchem, umístěného do
areálu ZŠ Bolatice.

ZRUŠENO

V REALIZACI

Splněno od 2009.

SPLNĚNO

Splněno od 2013.

V REALIZACI

Marketing - billboard
2016
- zateplení části budovy, dokončení banketky,
osvětlení, sociálky, schody a terasy
2017:
- oplocení, chodníky

L.3.1.10 Areál volného času skládka Borová

Nová aktivita od 2016.
V REALIZACI

Rekonstrukce areálu skládky Borová na volnočasový víceúčelový sportovní komplex

- dokončení chodníku
- spoluúčast oprava hrací plochy

SPLNĚNO

L.3.1.9 Revitalizace a zatraktivnění koupaliště
nový tobogán z Poldru II směrem do bazénu, nějaké vodní atrakce (hříbky, chrliče apod.), větší
pergolu pro matky s dětmi, nové sociálky + oprava stávajících sociálek, oprava chodníků na
terasách, oprava betonových a kamenných zídek, oprava okolí beachvolejbalového hřiště,
zabývat se parkováním v silné návštěvnosti (regulace dopravy na ul. Padoly o víkendech)

Zrušeno od 2019.

- PD 200 - 300 tis. Kč

5. PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
Implementace Strategického plánu rozvoje obce Bolatice zahrnuje tři skupiny aktivit
– realizaci strategického plánu, monitoring průběhu realizace a zpětnou vazbu resp.
aktualizaci strategického plánu.
O postupu realizace strategického plánu budou obyvatelé obce i širší veřejnost pravidelně
informováni.
Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování průběhu realizace
a přijímání příslušných opatření má Zastupitelstvo obce. K tomu, aby průběžně dostávalo
zasvěcené
a
pravdivé
informace
o
postupu
realizace
strategického
plánu
a fundované návrhy na případné změny či aktualizaci strategických záměrů,
si Zastupitelstvo vytvoří adekvátní institucionální zázemí.

5.1.

Organizace realizace strategického plánu

Pro řízení implementace strategického plánu byla vytvořena Komise pro realizaci
strategického plánu (dále jen Komise). Komise vznikla transformací z Řídicího výboru pro
tvorbu strategického plánu obce Bolatice po ukončení procesu tvorby SP.
Členy Komise tvoří:


zástupci managementu obce (zastupitelstva, rady a obecního úřadu),



zástupci podnikatelské sféry,



zástupci společenských, sportovních, kulturních a vzdělávacích institucí působících v
obci,



další osoby, které mohou k realizaci strategického plánu významně přispět.

Členy Komise a jejího předsedu může navrhnout a schválit Rada obce. Členství v Komisi je
čestné a bezplatné. Komise musí být min. 10-ti členná a složena tak, aby byla reprezentativní a
akceschopná.
5.1.1. Činnost Komise pro realizaci strategického plánu
Komise zasedá pravidelně min. 1x ročně, v mezidobí jen při potřebě řešit závažné problémy
realizace strategického plánu. Zprávy o postupu realizace strategického plánu předkládá min. 1x
za 2 roky.
Komise je zodpovědná za přípravu a kontrolu plnění dvouletých Akčních plánů. Na závěr období
Akčního plánu předkládá Komise hodnotící zprávu Zastupitelstvu obce, která vedle bilance
dosažených výsledků při realizaci Akčního (strategického) plánu obsahuje také návrhovou část –
návrh nového Akčního plánu na další dvouleté období.
Hlavní úkoly Komise:


zpracování akčních plánů realizace strategického plánu, dolaďování způsobu jejich
financování,



navrhování způsobu realizace plánovaných aktivit a stanovení jejich priorit,



sledování realizace plánovaných aktivit,



hodnocení úspěšnosti realizace aktivit,



navrhování způsobu propagace strategického plánu i jednotlivých významných
rozvojových aktivit,



předkládání informací a souhrnné hodnotící zprávy o průběhu realizace Akčních plánů,
navrhuje následující Akční plány a změny a aktualizace strategického plánu Radě
obce a Zastupitelstvu obce.
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Aktualizace strategického plánu

Strategický plán rozvoje obce Bolatice je živým dokumentem, který bude aktualizován a
doplňován min. 1x za dva roky během hodnocení a přípravy Akčních plánů. Mimo toto
aktualizační období může být strategický plán aktualizován ve výjimečných situacích, kterými
mohou být:


zásadnější změny ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice,



zásadní změny v zákonech,



významné změny v podnikatelské sféře (při příchodu významného investora do obce
apod.).

Doporučení pro aktualizaci strategického plánu předkládá Komise, po projednání v Radě obce,
Zastupitelstvu obce.

5.3.

Propagace strategického plánu

O průběhu realizace strategického plánu budou občané, odborná veřejnost i širší veřejnost
pravidelně informováni. Jako standardní mohou být využívány následující formy propagace
strategického plánu:
Druh propagace

Určeno pro

Úplný text dokumentu SP na Internetu
Zkrácený text SP na WEBu obce, doplňovaný o výsledky jeho
realizace
Prezentace výsledků realizace strategického plánu v regionální
televizi
Zveřejňování aktuálních akčních plánů na internetu, vývěskách a v
místním tisku
Pravidelné informování o postupu realizace SP, příp. o jeho
aktualizacích v místním tisku
Publikace informace o SP ve vhodném odborném časopise
Prezentace SP na odborných veletrzích a výstavách

širokou veřejnost

odbornou veřejnost
odbornou veřejnost a investory

Reprezentativní propagační brožura o SP rozvoje obce

nejširší domácí i zahraniční veřejnost

občany obce
širokou veřejnost
občany obce
občany obce

Mimo tyto standardní formy prezentace mohou být využívány i jiné moderní informační
prostředky.
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Akční plán

Hlavním (základním) nástrojem realizace strategického plánu bude akční plán. Akční plán bude
sestavován jako klouzavý dvouletý realizační dokument, obsahující všechny aktivity, realizované
v jeho časovém horizontu.
Výchozí aktivity, naplňující definovaná opatření strategického plánu jsou součástí zastupitelstvem
přijatého finálního dokumentu Strategický plán rozvoje obce Bolatice.
Přehled doposud realizovaných Akčních plánů a objemů financí v letech je znázorněn
v následující tabulce:

V období 2008 – 2019 bylo celkem realizováno 6 Akčních plánů:
•
•
•
•
•
•

5.4.1.

Období 2008 – 2009
Období 2010 – 2011
Období 2012 – 2013
Období 2014 – 2015
Období 2016 – 2017
Období 2019 – 2020

Návrhy projektů

Dominantní většina aktivit strategického plánu má charakter projektů. Další návrhy projektů
mohou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, zejména v rámci činnosti obce
(zastupitelstva, komisí, odborů ap.). Dále v rámci komunitních aktivit (např. komunitního plánu
sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby.
Návrhy projektů shromažďuje Komise pro realizaci strategického plánu a pověřený pracovník
úřadu je povede v databázi (zásobníku) projektů. Do zásobníků projektů mohou být vloženy také
projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech.
Každoročně, v dostatečném předstihu před přípravou obecního rozpočtu, vyzve pověřený
pracovník obce management obce a jeho odborné útvary k podávání návrhů projektů do akčního
plánu na další rok.
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Pro posouzení, zda navrhovaný projekt přispívá k realizaci záměrů strategického plánu, musí
návrh minimálně obsahovat:


název projektu



stručný popis



realizační výstupy



cílové skupiny



garanta projektu a spolupracující instituce



termín zahájení a ukončení projektu, termíny etap



finanční náročnost podle etap (při vícezdrojovém financování také podle jednotlivých
zdrojů financování)



doplňující komentář (uvedení dalších informací významných pro realizaci projektu)

5.4.2.

Posuzování návrhů projektů

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede pověřený pracovník, který je shromažďuje.
Ten také pro případná doplnění kontaktuje předkladatele. Provede také předběžné vyhodnocení
vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních.
Návrhy projektů včetně hodnocení jejich vyváženosti na daný rok bude předložen k posouzení
Komisi. V případě potřeby si Komise vyžádá odborné posudky (od odborných útvarů obecního
úřadu, komisí obce nebo externích konzultantů).

5.4.3.

Výběr projektů do akčního plánu

Za výběr projektů a sestavení Akčního plánu zodpovídá Komise.
Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt
a vybrán k realizaci v následujících dvou letech, jsou:

zařazen

do

akčního



závažnost (významnost) pro realizaci příslušného opatření strategického plánu,



dostupnost zdrojů financování,



časová priorita (vazba na související projekty),



stanovený garant realizace.

plánu

Po schválení rozpočtu obce na další rok provede pověřený pracovník obce revizi zajištění zdrojů
financování jednotlivých projektů a o výsledku informuje Komisi.
Pokud některý projekt není zařazen do rozpočtu (nebo nemá nějaký jiný zdroj financování), bude
z akčního plánu vyřazen a zařazen do zásobníku projektů. Pokud budou v průběhu roku nalezeny
disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu apod.) bude projekt zařazen do realizace,
pokud k tomu nedojde, bude projekt zařazen do akčního plánu na další rok.

5.4.4.

Realizace a monitoring projektů

Za realizaci projektu odpovídá garant projektu. O realizovaných projektech podává Komisi garant
pravidelně zprávy, které slouží Komisi k monitorování průběhu realizace celého strategického
plánu.
Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu poskytuje podklady k hodnotícímu
procesu. Je nejdůležitější zpětnou vazbou a základním impulsem pro případnou aktualizaci
strategického plánu.
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6. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje obce Bolatice představuje silný a efektivní nástroj strategického řízení
obce a měl by směrovat její další vývoj. Tento dokument je prvním, který komplexně mapuje
potřeby obce a určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí obce.
Z celého procesu tvorby strategického plánu vyplývá zjištění, že obec se nepotýká v žádné oblasti
života s nějakými zásadními problémy, ale přesto je z navržených opatření zřejmá snaha o
neustálé zlepšování stávajících aktivit, realizaci nových aktivit, rozvoj služeb, apod. a tím také
k celkovému rozvoji obce.
Existence tohoto dokumentu má význam jak pro běžný život v obci, tak
pro neustále se rozvíjející formy spolupráce obce ve sdruženích regionálního
i celostátního významu a také budoucí možnou spolupráci mezi veřejným a soukromým
sektorem.
Konkrétní úkoly vyplývající z navržených aktivit a projektů tvoří dvouleté akční plány, jejichž
realizací, aktualizací a průběžnou kontrolou je naplňována podstata tohoto dokumentu.
Strategický plán rozvoje obce Bolatice je dokumentem, který by měl pomoci udržet současný
trend rozvoje a prostřednictvím akčních plánů dále rozvíjet aktivity ovlivňující všechny oblasti
života v obci.

7. SEZNAM ZKRATEK
AP
BOIS
ČOV
DOS
DPH
DPS
EU
FK
MA21
MSK
MŠ
NSZM ČR
NUTS
OÚ
PD
SDH
SOM ČR
SP
VO
ZŠ

Akční plán
Bezpečnostní ochranná informační služba
Čistírna odpadních vod
Dům obchodu a služeb
Daň z přidané hodnoty
Dům s pečovatelskou službou
Evropská unie
Fotbalový klub
Místní agenda 21
Moravskoslezský kraj
Mateřská škola
Národní síť zdravých měst České Republiky
Územně statistická jednotka
Obecní úřad
Projektová dokumentace
Sbor dobrovolných hasičů
Svaz obcí a měst české republiky
Strategický plán
Veřejné osvětlení
Základní škola

Strategický plán rozvoje obce Bolatice
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8. PŘÍLOHY
•

Příloha č. 1 – Souhrnný přehled strategického plánování a Akčních plánů
za období 2008 - 2019

