Program rozvoje obce
Svatobořice-Mistřín

na období 2022 - 2027
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Program rozvoje obce byl schválen na XIX. zasedání Zastupitelstva
obce Svatobořice-Mistřín dne 24. 02. 2022, usnesením č. 6/19/2022.

ÚVOD
Program rozvoje obce (PRO) strategický plán obce. Jedná se o střednědobý koncepční dokument,
který se snaží navrhnout směry rozvoje. Strategické plány se tak v posledních letech stávají klíčovými
dokumenty pro rozvoj územního celku.
PRO popisuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení. Umožňuje tak
komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních
kapacit obce i celkového potenciálu obce. Zpracovaný program se člení na analytickou a návrhovou
část. V analýze jde především o zhodnocení aktuální situace a předchozího vývoje v jednotlivých
oblastech života obce. Návrhová část pak vyjadřuje představu o rozvoji obce a formuluje způsob
jejího dosažení. Základní součásti návrhové části jsou tvořeny strategickou vizí, cíli a opatřeními.
Návrhová část dokumentu přibližuje budoucí ideální stav, jakého chce obec Svatobořice-Mistřín
prostřednictvím strategie dosáhnout.
PRO je podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Zpracování dokumentu
také posiluje šance obce získat finanční prostředky z dotací ze státního rozpočtu i fondů EU.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
A.1.1 Území
Obec Svatobořice-Mistřín se nachází v Jihomoravském kraji v ORP Kyjov. Od tohoto města je vzdálená
asi 4 kilometry. Území Svatobořic-Mistřína leží v pahorkatině protékané řekou Kyjovkou, navazující
na prostor Dolnomoravského úvalu. Od roku 2002 je součástí Mikroregionu Nový Dvůr. Obec je
známá díky svému okolí a fotogenicky zvlněné krajině s dlouhými pásy barevných polí. Tato krajina
v okolí Kyjova si vysloužila přezdívku Moravské Toskánsko. Součástí obce jsou dvě vyvýšeniny, první
se nazývá Liščí kopec s 210 m.n.m. a druhá nese název Kukle s 277 m.n.m.
Samotná obec má katastrální výměru 2 312 ha a dělí se na dvě části, a to Svatobořice a Mistřín.
Název obce vznikl v roce 1964 sloučením dvou samostatných vesnic Svatobořice a Mistřín, přičemž
každá zvlášť má svojí bohatou historii. První zmínky o Mistříně pochází z roku 1228, kdy byl veden
jako součást majetku Velehradského kláštera. V 15. století byla vesnice zničena a znovuobnovena
jako Nový Mistřín, o kterém se poprvé píše v roce 1536. V roce 1605 byla vesnice vypálena při
Bočkajovského povstání. Během třicetileté války byla vesnice zničená potřetí a kolem roku 1656
vystavěna na současném místě. O Svatobořicích byla poprvé zmínka roku 1349 při prodeji části
vesnice. Během první světové války byl ve Svatobořicích zřízen internační tábor, který sloužil pro
uprchlíky před ruskou frontou, za druhé světové války zde byli internováni příbuzní uprchlých Čechů a
děti popravených rodičů z doby heydrichiády. Dnes je v obci vybudován Památník a muzeum obětem
internačního tábora.
I když si mnoho fotografů prostředí kolem obce Svatobořice-Mistřín velice pochvaluje, bylo negativně
ovlivněno urbanizací a těžbou lignitu, která byla ukončena v roce 1993. Obec je dnes součástí
programu Moravské vinařské stezky, jejich trasy jsou tímto mikroregionem protkány. V obci jsou
vinné sklepy a Klub vinařů s Vinařstvím Dufek realizuje vinařské akce a kulturní události během roku.

A.1.2 Obyvatelstvo
Data ze statistického úřadu ukazují počet obyvatel v obci 3 530 k 31. prosinci roku 2019. Celkově se
díky menšímu počtu narozených dětí a vyšší úmrtnosti počet obyvatel v obci snižuje. V obci pobývá
1 778 mužů a 1 752 žen. Nejvíce obyvatel je v produktivním věku, a to od 15 do 64 let. Průměrný věk
je tedy okolo 43 let. K 31. 12. 2020 bylo nahlášených 126 osob na pracovním úřadě, což tvořilo 4,63%
obyvatelstva. K 31. 12. 2020 byl stav obyvatelstva 3493 osob s trvalým pobytem, z toho mužů 1763 a
žen 1730.
Obec využívá pro komunikaci s občany několik kanálů: obecní rozhlas, webové stránky, aplikaci „V
obraze“, facebookové stránky obce, infokanál kabelové televize a zpravodaj obce.
Mezi zájmové spolky a sdružení obce patří převážně pěvecké, taneční a hudební sbory a soubory,
které se nesou v duchu zvyklostí kraje a snaží se zachovat a udržet tradice i pro další generace.
Například věhlasná Varmužova cimbálová muzika, která si získala svůj ohlas jak v kraji, tak i v cizině,
se zaměřuje na předání folklorních písní a tanců z kyjovské oblasti. Dalšími tradičními spolky je
Krušpánek, zaměřující se na krojové vystoupení dětí základní školy a pro děti mladšího věku vznikl
spolek Podkověnka. Mezi pěvecké sbory pak patří ženský sbor Rezedky, Mužský sbor, Soubor Mistřín
nebo také Cimbálová muzika z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem. Slovácký krúžek SvatobořiceMistřín a Slovácký soubor Lúčka sdružují tanečníky, zpěváky a muzikanty za úkolem uchování
kulturních tradic a obyčejů. Ovšem nejznámější je dechová hudba Mistříňanka, která rozdává radost
posluchačům nejen po celé České republice, ale také v zahraničí. Při kostele Navštívení Panny Marie

pracuje soubor Scholička, který zpívá při bohoslužbách, a vystupuje i na různých setkáních podobně
zaměřených sborů.

A.1.3 Hospodářství
Příjmy obce v roce 2019 činily 70 687 000 Kč, z toho byly daňové příjmy v hodnotě 56 499 000 Kč,
nedaňové příjmy 4 658 000 Kč a transfery 6 694 000 Kč. Výdaje obce se rovnaly 73 430 000 Kč. Tím
došlo k saldu mezi příjmy a výdaji -2 743 000 Kč. V roce 2020 byl schválen rozpočet s příjmy
83 164 000 Kč, výdaji 123 530 000 Kč a prostředky z minulých let 40 366 000 Kč. Dotace organizacím
zahrnuty v rozpočtu činí 11 116 000 Kč. Rozpočet v roce 2021 předpokládal příjmy 61 719 000,- Kč a
výdaje 95 755 000,- Kč za rok. V současné době je již možno předpokládat, že příjmy budou mírně
překročeny a výdaje, vzhledem k nedokončení několika staveb nebudou naplněny.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 zahrnuje daňové, nedaňové, kapitálové
příjmy, dotace a běžné a kapitálové výdaje. Mezi nutné investice, které obec v budoucnu hodlá
vyvinout, patří oprava mlýna Svatobořice a místních komunikací a kanalizací.
Podpisem zakladatelské smlouvy o vytvoření dobrovolného svazu obcí došlo k definování předmětu,
a tou byla výstavby společné čistírny odpadních vod a odvádění odpadních vod z obcí SvatobořiceMistřín, Šardice a Hovorany. V roce 2003 byl projekt na výstavbu čistírny odpadních vod uveden do
zkušebního provozu. Rok poté byl zkolaudován. Dobrovolný spolek ČOV Mistřín vznikl
z ekonomických důvodů stavby a budoucích provozních nákladů a je stále aktivní i dnes.

A.1.4 Infrastruktura
Propojení obce s okolními většími městy je velmi dobré. Přes obec projíždí autobusová linka začínající
zastávkou v Hodoníně a s konečnou zastávkou v Kyjově a naopak. Druhá autobusová linka, která
rovněž projíždí obcí, začíná v obci Čejč, projíždí přes Hovorany, Šardice, přes Svatobořice-Mistřín a
končí v Kyjově. V obci se nachází 6 autobusových zastávek.
Silniční doprava se skládá ze silnic druhé a třetí třídy. Obcí prochází hlavní silnice II. třídy č. 422,
vedoucí do Kyjova a na opačnou stranu do obce Čejč. Na hlavní silnici navazuje silnice II. třídy č. 431
Hodonínská, vedoucí do obce Dubňany. Díky vysoké dostupnosti do města Kyjova je pro obyvatele
lehce dosažitelné se zde napojit na silnici I. třídy a za půl hodiny jízdy se dostat na dálnici D1 směr
Brno, či Vyškov.
Co se týče cyklostezek, je obec součástí vinařských stezek. Obcí kdysi vedla jednokolejná železniční
trať Kyjov-Mutěnice, která se roku 2012 zlikvidovala a v její trase vznikla nová cyklostezka - Mutěnka.
Cyklostezky lemují obec kolem dokola a není těžké se na trasu Mutěnické nebo Mutěnky napojit.
V rámci katastrálního vymezení obce se zde nachází Letiště Kyjov, kde každým rokem Aeroklub Kyjov
organizuje veřejné letecké akce.
Obec je rovněž protkaná sítí vodovodů a kanalizace, energetiky a telekomunikace.
V rámci procentuálního územního rozložení obce je zde podíl zastavěných a ostatních ploch pouze
8,6 %, což tvoří zhruba stejné procento jako je podíl lesů 7,3%. Největší podíl území obce zabírají
zemědělské půdy, které tvoří 83,6% z celkové výměry. Ze zemědělských ploch mají největší podíl orné
půdy s 89,3%. Podíl vodních ploch z celkové výměry činí necelé 1%. Část obce tvoří i vinice, ovocné
sady a zahrady.

A.1.5 Vybavenost
Podpora sportovních činností je stále pestřejší. Od sportovního oddílu stolních tenistů, skautů,
kuželkářů až po oblíbené hasiče. Občané mohou chodit i do boxerského klubu, či fotbalového oddílu,

který je právem pyšný na své dvě zatravněné hřiště s pravidelným kropením, zázemím a tribunou.
Mezi další sportovní jednoty se řadí SDH Svatobořice a Mistři České republiky SDH Mistřín. Obec je
rovněž vybavena šesti venkovními dětskými hřišti, workoutovým a pumptrackovým hřištěm a mnoho
jinými sportovními prostory.
Obec disponuje plnohodnotným občanským vybavením. Je zde Základní škola a Mateřská škola
Svatobořice-Mistřín s prvním až devátým postupným ročníkem. Organizaci tvoří mateřská škola,
základní škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola má dvě pracoviště, z nichž jedno je
umístěno v budově základní školy a druhé v nově postavené budově ve Svatobořicích.
Obec podporuje také mistřínskou farnost s kostelem zasvěceným Navštívení Panny Marie a přilehlým
hřbitovem. Kulturní dům je převážně využíván na kulturní akce a vystoupení zájmových spolků.
Bohatě vybavená knihovna a holičství a kadeřnictví jsou umístěny na nově zrekonstruovaném Domě
služeb s výtahem pro imobilní občany.
Zdravotní vybavenost je na vysoké úrovni. Ve zdravotním středisku je praktický lékař, dětský lékař i
zubní ordinace. Dvakrát do týdne sem dojíždí i gynekolog. Pro potřebné seniory je k dispozici Dům
s pečovatelskou službou a službou Charity Kyjov.
Mezi další základní občanské vybavenosti obce patří například obchody s potravinářským a
drogistickým zbožím, obchod se zahrádkářskými potřebami, pošta, květinářství, čerpací stanice s
myčkou, lékárna, restaurace, hospody a penziony.

A.1.6 Životní prostředí
Orné půdy jsou v oblasti zemědělské půdy jednoznačně dominantní. Tyto využité plochy se rozpínají
po ploše obce většinou v rovinatém terénu. Vodní plochy jsou zastoupeny rybníky v Mistříně a ve
Svatobořicích a protékající potok Kyjovka. Domy a stavby se rozkládají nejvíc podél hlavní silnice,
v jejíž blízkosti se rovněž nachází veškerá občanská vybavenost. Proto se všechna zeleň a flóra
vyskytuje do prostoru dál od hlavní komunikace.
V rámci životního prostředí se obec stará o pravidelný svoz odpadů a dohlíží na správné třídění
odpadu již u samotných občanů. Veškeré informace o správném třídění zveřejňuje na svých
webových stránkách. Mimo obvyklých popelnic na směsný odpad, plast, papír, barevné a čiré sklo
obec zajistila hnědé popelnice na bioodpad, kontejnery zvlášť na elektroniku a textil a šedé pytle na
kovové obaly. Navíc zajišťuje každé dva týdny sběr potravinářského oleje.

A.1.7 Správa obce
Obec Svatobořice-Mistřín je spravována zastupitelstvem obce a radou obce. Zastupitelstvem byl
zřízen finanční a kontrolní výbor, rada obce zřídila kulturní a sociální komisi a zvolila zástupce obce do
školské rady. Starostou obce je Ing. Miroslav Veselý, místostarostou Mgr. Adam Pavel Špaček, DiS.,
MBA.
Spolufinancování z fondů Evropské unie obec v minulosti využila na zateplení základní školy, domu
služeb, protipovodňové opatření, na vybavení zásahové jednotky, dovybavení sběrného dvora,
energetické úspory a výměnu zdroje vytápění obecního objektu a na krajinářské úpravy. Další dotace
na zabezpečení sběrného dvora a ozelenění obce byly poskytnuty z nadací a fondů.
Obec Svatobořice-Mistřín je členem dobrovolného, nevládního a neziskového sdružení Region MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, které spojuje zájem o rozvoj regionu. Tvoří jej 45 obcí, které se nadále
dělí do sedmi mikroregionů. Dále je obec členem aktivního mikroregionu Nový Dvůr, ve kterém je
sdruženo šest obcí bývalého panství Milotice. Společně s Kyjovem, Dubňany a Mutěnicemi provozuje
obec prostřednictvím dobrovolného svazku cyklostezku „Mutěnka“, která vznikla z bývalé železniční
trati a je celoročně hojně používána.

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce
a zachycují základní (klíčové) podněty pro návrhovou část.

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
● Fungující základní a mateřská škola

•

Nízký zájem občanů o politické dění

● Blízkost k přírodě

•

Slabá propagace
potenciálu

● Nabídka volnočasových aktivit

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
obce

a

turistického

● Početné zastoupení ve spolkové činnosti
● Fungující obchody, pohostinství a ubytovací
služby
● Turistický potenciál – vinařská oblast
● Občanská vybavenost

PŘÍLEŽITOSTI
● Rekreační a turistický potenciál
● Rozvoj sportovních spolků
● Zájem o lokalitu obce
● Budovy ve vlastnictví obce k rekonstrukci
● Spolupráce s Charitou Kyjov (péče o seniory)
● Migrační přírůstek
● Výstavba rodinných domů
● Cyklostezky
● Přechod úřadu na digitální provoz
● Spolupráce s okolními obcemi

HROZBY
● Špatný stav kanalizace v kulturním a obecním
domě
● Černé skládky v okolí obce
● Nedostatečné třídění odpadu
● Nadměrná doprava

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část je tvořena částmi B.1.; Strategická vize, B.2.; Programové cíle, B.3.; Opatření a aktivity,
B.4.; Podpora realizace programu. Celá návrhová část vychází ze závěrů analýz v kapitole A.
Analytická část. Pojmenovává a blíže rozpracovává témata, která jsou pro další rozvoj obce důležitá.
Přitom postupuje od obecných představ o budoucí podobě obce ke konkrétním činnostem.

B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucím obrazu obce, jak se bude měnit a rozvíjet.
Strategická vize je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické
části a také na základě jednání. Realizací aktivit právě ze Strategie rozvoje obce bude možné
naplňovat vizi.
Strategická vize dlouhodobého rozvoje obce 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 bude realizovat strategické záměry systematického
rozvíjení všech složek organismu obce tím, že
●

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 služeb pro všechny věkové a
sociální skupiny obyvatelstva.

●

podpoří rozvoj kulturní a spolkové činnosti a volnočasových aktivit obyvatel, včetně budování
potřebného zázemí a materiálně technického zabezpečení.

Vize obce Svatobořice-Mistřín:
V horizontu Strategického plánu, tj. okolo roku 2026, chce být obec Svatobořice-Mistřín dynamickou
prosperující obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce, s hezkým prostředím, poskytující
venkovské bydlení blízké přírodě a s fungujícími službami pro obyvatele.

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Konkrétní kroky vedoucí k naplnění programových cílů jsou právě opatření, která se dále člení na
aktivity. Naplněním všech aktivit konkrétního opatření se naplní i opatření samotné, což bude mít za
následek přiblížení se požadovanému stavu obce v příštích 5 letech.
Opatření 1 Rozvoj vzdělání, kultury a volného času
Opatření 2 Zajištění kvalitní infrastruktury v obci
Opatření 3 Zkvalitnění prostředí obce

Opatření 1 Rozvoj vzdělání, kultury a volného času
Název aktivity

Důležitost Termíny
1

Rekonstrukce mlýna

2022 2026

Náklady
80 mil. Kč

Zdroje
financování
Rozpočet obce,
MMR, SFPI, IROP

Komentář: Přestavba původní budovy mlýna na komunitní centrum. Součástí této rekonstrukce je i
vybudování galerie, muzea obce a obřadní síně.
Dokončení úprav rybníku
Mistřín

1

2022

0,5 mil.
Kč

Rozpočet obce,

1 mil. Kč

Rozpočet obce,
MMR, NSA

Komentář: Dokončení celého projektu okolí rybníku.
1

Rekonstrukce hřiště Vietnam

2022

Komentář: Původní hřiště neodpovídá bezpečnosti ani účelu, počítá se s umělým povrchem, novým
oplocením a přípravou na malý fotbal, nohejbal, volejbal, tenis a košíkovou.
Přestavba bývalé knihovny
na učebnu klubovnu, šatnu a
zkušebnu pro místní soubory

1

2022

0,7 mil.
Kč

Rozpočet obce,
MAS, MMR

Komentář: Bývalá knihovna v prostorách kulturního domu bude přestavěna na učebnu, klubovnu a
šatnu pro místní spolky a zkušebnu pro národopisné soubory a muziky.
Odpočinkové plochy Kukle a
Stará Hora

2

20222023

1 mil. Kč

Rozpočet obce

Komentář: Vybudování vyhlídkové věže a altánu pro odpočinek turistů.
Rekonstrukce topení ve
školní kuchyni, oprava soc.
zařízení a výměna vstupních
dveří

1

2022

1 mil. Kč

MF, MMR,
Rozpočet obce

Komentář: topení ve školní jídelně je na hranici životnosti, je třeba provést rekonstrukci včetně
vchodových dveří a sociálního zařízení.
Zajištění sportovní
infrastruktury v obci

2

2022 2023

Rozpočet obce,
MMR, NSA

Komentář: Vybavení hřiště pro mládež v ulici Vrbátky, část Baráky (výstavba skate parku za
nádražím)
2

Podpora místních spolků

2022 2026

Rozpočet obce

Komentář: Podpora místních včelařů včetně kroužku, rybářského spolku, podpora místních
chovatelů, podpora folklorních souborů, podpora dovybavení kuželny. Celková podpora rozvoje
kulturní a spolkové činnosti a volnočasových aktivit obyvatel, včetně budování potřebného zázemí a
materiálně technického zabezpečení.
Vybudování přírodního
koupaliště po vytěžení písku

2

2022 2025

Rozpočet obce,
MMR

Komentář: V rámci těžby písku na pozemku obce vznikne lokalita vhodná pro budoucí využití jako
rekreační, je třeba provést úpravu celé lokality včetně infrastruktury.

Podpora rekonstrukce
Sokolovny ve Svatobořicích

2

2022 2023

Rozpočet obce,
MŠMT

Komentář: T. J. Sokol Svatobořice požádal o dotaci na rekonstrukci Sokolovny, obec v případě
schválení dotace, podpoří stavbu 30% spoluúčastí.
Elektronický obecní úřad

2

Rozpočet obce,
MMR, IROP

průběžně

Komentář: Pořízení a využívání elektronické úřední desky, postupný přechod činnosti úřadu na
digitální provoz.
Výstavba venkovní učebny ZŠ
a modernizaci a rozšíření
sportovního areálu

2

2022 2023

Rozpočet obce,
MMR, IROP

Komentář: Je potřeba postavit venkovní učebnu pro ZŠ a rekonstruovat sportoviště u školy.
Podpora sociálních služeb

2

průběžně

Rozpočet obce

Komentář: Podpora a spolupráce při péči o seniory a o zdravotně postižené s Charitou Kyjov.

Opatření 2 Zajištění kvalitní infrastruktury v obci
Název aktivity
Výstavba místní komunikace
v ulici Přední díly,

Důležitost Termíny Náklady
1

2021 2022

20 mil.
Kč

Zdroje
financování
Rozpočet obce,
MMR

Komentář: Výstavba místní komunikace ve zmíněné části obce. Výstavba MK je plánována dále
v ulicích Rybníky, Pod Sokolovnou a v ulici Hliník.
Parkoviště v ulici Za Humny,
v ulici Příční, v ulici Na Dolině

2

20222023

4 mil. Kč

Rozpočet obce,
MMR, SFDI, OPŽP

Komentář: Vybudováním parkoviště bude zrealizovaná i příjezdová cesta k bytovému domu.
Vybudováním dalších parkovišť bude zvýšena parkovací kapacita v obci.
Rekonstrukce kanalizace a
okolí ObKD

1

20222023

5 mil. Kč

Rozpočet obce,
MMR

Komentář: Nevyhovující kanalizace musí být rekonstruována včetně ploch okolo ObKD a OÚ.
Rekonstrukce veřejného
osvětlení EFEKT

1

2022

5 mil. Kč

Rozpočet
MPO

obce,

Komentář: Výměna starých osvětlovacích těles veřejného osvětlení za nové LED lampy
Výstavba VO v ulici Vrbátky

1

2022

1,7 mil.
Kč

Rozpočet obce,
MPO

Komentář: Současné veřejné osvětlení části při vjezdu do obce neprošlo revizí a je třeba obnovit,
protože stzojí na soukromých pozemcích, přesune se nové VO na protější stranu na pozemky obce.
Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulici Na Chmelnici

1

2022

2 mil. Kč

Rozpočet obce,
MPO

Komentář: Současné veřejné osvětlení neprošlo revizí, bude kompletně odstraněno a nově

vybudováno.
Protipovodňová opatření místní rozhlas

3

2021 2022

3,5 mil.
Kč

Rozpočet obce,
MMR

Komentář: Akcí vznikne digitální protipovodňový plán. Současný drátový rozhlas bude kompletně
vyměněn za bezdrátový.
2

Opravy a zpevnění cest

20222025

Rozpočet obce

Komentář: Oprava cesty z ulice Hliník do vinohradu, včetně rekonstrukce lapače přívalových vod,
zpevnění úvozové polní cesty v trati Tabule, zpevnění lesní cesty od ulice Ke Mlýnu po hranice
s katastrem Hovorany, oprava ostatních polních cest v katastru obce.
Zvýšení podílů tříděného
odpadu

2

2022 2025

2

2022

Rozpočet
obce

Komentář:
Rekonstrukce střechy na
Domě služeb.

1.
Kč

mil.

Rozpočet obce

Komentář: Střecha na Domě služeb je v havarijním stavu, je třeba provést výměnu.
Rekonstrukce chodníků na
hřbitově

2

2022 2023

8.
Kč

mil.

Rozpočet obce

Komentář: Stav chodníků na hřbitově je velmi špatný, je třeba provést položení nové dlažby.
Bezpečnost
chodců

dopravy

a

2

2022 2024

Rozpočet
SFDI

obce,

Komentář: Osvětlení přechodu pro chodce z ulice Kovářská přes ulici Hodonínská, výstavba zálivu pro
autobusovou zastávku v ulici Hodonínská, vybudování zpomalovacích prvků při vjezdu do obce,
rozšíření vjezdu do ulice Na Zelničkách po demolici domu č. p. 164

Opatření 3 Zkvalitnění prostředí obce
Název aktivity
Ozelenění okolí rybníku
v Mistříně

Důležitost Termíny
2

2022

Náklady
0,8 mil. Kč

Zdroje
financování
Rozpočet
obce, OPŽP

Komentář: Na ploše bývalých zahrádek a v okolí rybníku v Mistříně bude provedena parková úprava.
Výsadba stromů v intravilánu
a extravilánu obce

2

2021

0,5 mil. Kč

Rozpočet
obce, NPŽP

Komentář: V rámci akce ozelenění bude vysázeno v obci 50 – 70 nových stromů. Zeleň bude
vysazena také podél cyklostezek.
Odpočinkové plochy Kukle,
Stará Hora

2

2022 2023

1 mil. Kč

Rozpočet
obce,

Komentář: V rámci zatraktivnění cyklistických stezek se vystaví vyhlídka v trati Kukle a odpočinkové
místo v údolí pod Starou Horou.

Likvidace černých skládek
v okolí obce

3

Rozpočet obce

Komentář: Průběžná likvidace černých skládek a potrestání původců.
Rekonstrukce veřejných
prostor

2

Rozpočet
obce, IROP

Komentář: Revitalizace okolí bytového domu v ul. Vrbátky a Za Humny.

Péče o obecní budovy

2

Rozpočet
obce, NPŽP,
MMR, MF,
IROP, SFPI

Komentář: Rekonstrukce vnitřních prostor ObKD, postupné zateplení všech budov ve správě obce a
přechod na energeticky méně náročné zdroje energie.
Péče o životní prostředí
v intravilánu a extravilánu
obce

2

Rozpočet
obce, NPŽP,
OPŽP

Komentář: Pokračovat v protierozních opatřeních proti větrné erozi výsadbou větrolamů, vyřešení
nedostatku vody v rybníku ve Svatobořicích, tvorba biokoridoru na podmočených pozemcích Bařiny,
Malé louky a Staré louky, dokončení rekonstrukce obecních studní.
Podpora cestovního ruchu

2

Rozpočet
obce, NPŽP,
OPŽP

Komentář: Rozvoj cykloturistiky, spolupráce s místními vinaři a restauracemi s propagací, propagace
místních akcí.
Podpora spolupráce s dalšími
obcemi

2

Rozpočet obce

Komentář:
•

Podpora spolupráce v rámci mikroregionu Nový Dvůr

•

Podpora spolupráce s obcemi v rámci DSO „Mutěnka“ při rozvoji cykloturistiky

•

Podpora spolupráce okolních obcí při rozvoji vinařství, podnikatelských zón a výroby
regionálních produktů

•

Podpora kulturní spolupráce okolních obcí při rozvoji a udržení národopisných tradic, zpěvu,
muziky a tance

•

Spolupráce při šetrné likvidaci odpadů v rámci DSO „Severovýchod“

B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Program rozvoje obce (PRO) je závazným dokumentem pro přípravu rozpočtu obce, ale také pro
rozhodování a pro činnost jednotlivých orgánů obce.
K úspěšné realizaci, koordinaci a monitoringu bude využita řídící složka ve složení starosta,
místostarosta a zastupitelstvo. Řídící složka bude zodpovědná za správnou realizaci aktivit a bude
koordinovat všechny činnosti s tím spojené, včetně aktualizací PRO. Taktéž bude zveřejňovat všechny
další informace vztahujících se k PRO na internetových stránkách nebo v obecním zpravodaji.

Nejdůležitějším bodem je ovšem iniciovat realizaci opatření a aktivit, přenést činnosti a pravomoci na
konkrétní jedince a zajišťovat zdroje financování.
Řídící výbor se bude scházet dle potřeby alespoň 1x ročně. Informace o setkání řídící skupiny budou
zveřejněny na internetových stránkách obce. Součástí těchto informací by mělo být následující:
●

shrnutí realizovaných projektů za uplynulý rok a průběh realizace jednotlivých aktivit a
projektů

●

záznam o odchylkách od plánovaného průběhu realizace

●

návrh na změny ve strategickém plánu

Aktualizace PRO bude probíhat obvykle 1x ročně, nejlépe na konci kalendářního roku ve vazbě na
rozpočet obce. PRO je potřeba revidovat pravidelně podle aktuální situace. Podnětem k aktualizaci
může být vážná změna vnějších podmínek nebo potřeba stanovení nových cílů. Změna bude
prováděna přímo do PRO. Aktualizace musí být vždy schválena na jednání zastupitelstva obce.
Aktualizovaný strategický plán se poté vyvěsí na webových stránkách obce.

